
 

   

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 թվականի հունիսի 17-ի թիվ
689/2008/ ԵՀ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ Վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման և
ներմուծման մասին  

(ՊՏ L 204, 31.07.2008թ., էջ 1)  

Փոփոխված՝ 

    Պաշտոնական տեղեկագիր  

թիվ էջ ամսաթիվ 

 Հանձնաժողովի 2010 թվականի հունվարի 7-ի
թիվ 15/2010/ԵՄ կանոնակարգով 

L 6 1 9.01.2010թ. 

 Հանձնաժողովի 2010 թվականի մարտի 9-ի թիվ 
196/2010/ԵՄ կանոնակարգով 

L 60 5 10.03.2010թ. 

 

 

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 թվականի հունիսի 17-ի թիվ 689/2008/ԵՀ 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

Վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման և ներմուծման մասին  

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, 

հաշվի առնելով «Եվրոպական համայնքի հիմնադրման մասին» պայմանագիրը և, 
մասնավորապես, դրա 133–րդ հոդվածն ու 175(1) հոդվածը, 

հաշվի առնելով Հանձնաժողովից ստացված առաջարկը, 

հաշվի առնելով Տնտեսական և սոցիալական հարցերով եվրոպական կոմիտեի 
եզրակացությունը( 1 ),  

Տարածաշրջանների կոմիտեի հետ խորհրդակցելուց հետո 

գործելով Պայմանագրի 251–րդ հոդվածով սահմանված ընթացակարգի համաձայն ( 2 ), 

Քանի որ  

1) Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2003 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 304/2003/ԵՀ
«Վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման և ներմուծման մասին» 
կանոնակարգի հիման վրա միջազգային առևտրում իրականացվել է «Որոշակի
վտանգավոր քիմիական նյութերի և թունաքիմիկատների վերաբերյալ նախնական
հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառման մասին» Ռոտերդամի
կոնվենցիան, այսուհետ` «Կոնվենցիա», որն ուժի մեջ է մտել 2004 թվականի փետրվարի
24-ին և փոխարինել է Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ 2455/92/ԵՏՀ «Որոշակի



քիմիական քիմիական նյութերի արտահանման և ներմուծման մասին» կանոնակարգին
(5), 

 

2) C-178/03 գործում 2006 թվականի հունվարի 10-ի իր վճռում (Հանձնաժողովն ընդդեմ
Պառլամենտի և Խորհրդի) ( 6 ), Եվրոպական համայնքների արդարադատության
դատարանն անվավեր է ճանաչել թիվ 304/2003/ԵՀ կանոնակարգը, քանի որ այն
բացառապես հիմնված է Պայմանագրի 175(1) հոդվածի  վրա, վճիռ կայացնելով, որ 133-
րդ հոդվածը և 175(1) հոդվածը պատշաճ իրավական հիմքեր են: Այնուհանդերձ, 
Դատարանը նաև վճիռ է կայացրել, որ Կանոնակարգը գործում է մինչ խելամիտ
ժամկետներում պատշաճ իրավական հիմքերի վրա հիմնված նոր կանոնակարգի
ընդունումը: Վերը նշվածը ենթադրում է, որ հարկ չկա, որպեսզի թիվ 304/2003/ԵՀ
կանոնակարգի համաձայն արդեն կատարված պարտավորությունները կրկին
կատարվեն,  

 

3) թիվ 304/2003/ԵՀ կանոնակարգի համաձայն՝ Հանձնաժողովը 2003 թվականից 2005 
թվականը թիվ 304/2003/ԵՀ կանոնակարգի գործողության մասին Եվրոպական
պառլամենտ և Խորհուրդ զեկույց է ներկայացնում: Ընդհանուր առմամբ, 
ընթացակարգերն արդյունավետորեն են իրականացվել: Այնուհանդերձ, զեկույցում
նշված են մի շարք տեխնիկական փոփոխություններ, որոնք անհրաժեշտ է կատարել:
Այսպիսով, նպատակահարմար է այդ տարրերը ներմուծել սույն Կանոնակարգում, 

 

4) Կոնվենցիան կողմերին իրավունք է վերապահում այնպիսի գործողություն ձեռնարկել, 
որն ավելի խստորեն է պաշտպանում մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը, 
քան Կոնվենցիայով նախատեսվող գործողությունը՝ պայմանով, որ նման
գործողությունը համապատասխանում է սույն Կոնվենցիայի դրույթներին և
համապատասխանում է միջազգային իրավունքին:  Թիվ 2455/92/ԵՏՀ կանոնակարգի
համաձայն՝ շրջակա միջավայրին և ներմուծող երկրների լայն հասարակությանը
տրամադրված պաշտպանության մակարդակը չթուլացնելու նպատակով որոշ
առումներով անհրաժեշտ և նպատակահարմար է ընդլայնել Կոնվենցիայի դրույթները,     

 

5) Կոնվենցիայում Համայնքի մասնակցության առումով անհրաժեշտ է Քարտուղարության
և Կոնվենցիայի այլ Կողմերի, ինչպես նաև այլ երկրների հետ Համայնքի
փոխգործողության համար «մեկ պատուհանի» սկզբունքով գործող կոնտակտային կետ
ունենալ: Հանձնաժողովը պետք է գործի որպես նման կոնտակտային կետ, 

 

6) Համայնքի տարածքում արգելված կամ խիստ սահմանափակված վտանգավոր
քիմիական նյութերի արտահանումը պետք է շարունակվի իրականացվել արտահանման
մասին ծանուցման ընդհանուր ընթացակարգով: Հետևաբար, վտանգավոր քիմիական
նյութերը՝  կամ պարզ նյութերի կամ էլ պատրաստուկների կամ արտադրանքի տեսքով, 
որոնք Համայնքի կողմից արգելվել կամ խստիվ սահմանափակվել են՝ որպես բույսերի
պաշտպանության միջոցներ, որպես թունաքիմիկատների այլ ձևեր կամ որպես
արդյունաբերական քիմիկատներ՝ պրոֆեսիոնալ օգտագործողների կամ հանրության
կողմից օգտագործման համար պետք է ենթարկվեն արտահանման մասին ծանուցման
կանոններին, որոնք նման են նմանատիպ քիմիական նյութերի նկատմամբ կիրառվող



կանոններին, երբ դրանք արգելվում կամ խստիվ սահմանափակվում են Կոնվենցիայում
սահմանված օգտագործման կատեգորիաներում կամ դրանցից որևէ մեկում, կոնկրետ
որպես թունաքիմիկատներ կամ արդյունաբերական օգտագործման համար քիմիական
նյութեր: Բացի դրանից՝ միջազգային նախնական հիմնավորված համաձայնության
ընթացակարգի մեջ ընդգրկված քիմիական նյութերը նույնպես պետք է ենթարկվեն
միևնույն կանոններին: Արտահանման մասին ծանուցման սույն ընթացակարգը
կիրառվում է բոլոր երրորդ երկրներ կատարվող Համայնքի արտահանումների
նկատմամբ, անկախ այն փաստից, թե դրանք Կոնվենցիայի Կողմեր են, թե մասնակցում
են դրա ընթացակարգերում: Անդամ պետությունները կարող են վարչական վճարներ
գանձել` տվյալ ընթացակարգն իրականացնելու գործում իրենց ծախսերը ծածկելու
համար,  

 

7) Արտահանողները և ներմուծողները պարտավոր են սույն Կանոնակարգով
նախատեսվող միջազգային առևտրում քիմիական նյութերի քանակության վերաբերյալ
տեղեկություններ տրամադրել, որպեսզի այնտեղ սահմանված միջոցառումների
ազդեցությունը և արդյունավետությունը հնարավոր լինի ենթարկել մոնիտորինգի և
գնահատել, 

 

8) Կոնվենցիայի քարտուղարությանը Համայնքի կամ անդամ պետությունների վերջնական
կարգավորիչ գործողությունների մասին ծանուցումները, որոնցով արգելվում կամ
խստիվ սահմանափակվում են քիմիական նյութերը` միջազգային նախնական
հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգում դրանք ներառելու նպատակով, 
պետք է ներկայացվեն Հանձնաժողով և այս մասով առնչվում են Կոնվենցիայում
սահմանված չափանիշները բավարարող դեպքերի հետ: Անհրաժեշտության դեպքում
այդ ծանուցումներին կից հարկավոր է լրացուցիչ տեղեկություններ ներկայացնել: 

 

9) եթե Համայնքի կամ անդամ պետության վերջնական կարգավորիչ գործողությունների
մասին չի ծանուցվում՝ չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառով, 
գործողություններին վերաբերող տեղեկատվությունն այնուհանդերձ ներկայացվում է
Կոնվենցիայի Քարտուղարություն և Կոնվենցիայի Կողմերին` տեղեկատվության
փոխանակման շահերից ելնելով, 

 

10) անհրաժեշտ է նաև ապահովել, որ Համայնքը քիմիական նյութերը Համայնք ներմուծելու
մասին որոշումներ կայացնի, որոնք ընդգրկված են միջազգային նախնական
հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգում:  Այդ որոշումները պետք է հիմնված
լինեն Համայնքի կիրառվող օրենսդրության վրա և հաշվի առնվեն անդամ
պետությունների կողմից սահմանված արգելքները կամ խիստ սահմանափակումները:
Արդարացված լինելու դեպքում Համայնքի օրենսդրության մեջ փոփոխություններ
կատարելու մասով առաջարկություն է ներկայացվում,  

 

11) անհրաժեշտ են միջոցառումներ, որոնք կապահովեն, որ անդամ պետությունները և
արտահանողներն իրազեկ լինեն քիմիական նյութերի մասով ներմուծող երկրների
որոշումների մասին, որոնք ընդգրկված են միջազգային նախնական հիմնավորված
համաձայնության ընթացակարգում և, որ արտահանողները ենթարկվում են այդ



որոշումներին: Ավելին, ոչ ցանկալի արտահանումները կանխելու նպատակով ոչ մի
քիմիական նյութ, որն արգելված կամ խստիվ սահմանափակված է Համայնքի
տարածքում, որը բավարարում է Կոնվենցիայի չափանիշներին կամ որն ընդգրկված է
միջազգային նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգում, չի
արտահանվում, եթե շահագրգիռ ներմուծող երկրի ուղղակի համաձայնությունն է
պահանջվում և ստացվում, անկախ նրանից, թե այդ երկիրը Կոնվենցիայի Կողմ է, թե ոչ: 
Միաժամանակ այդ պարտավորությունը կատարելուց հրաժարումը նպատակահարմար
է այն երկրներ կատարվող որոշակի քիմիական նյութերի արտահանումների մասով, 
որոնք Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) 
անդամներ են՝ պայմանով, որ որոշակի նախապայմաններ բավարարվում են: Ավելին, 
անհրաժեշտ է ընթացակարգ` ուսումնասիրելու այն դեպքերը, որտեղ, անկախ բոլոր
անհրաժեշտ միջոցներից, արտահանող երկրից ոչ մի պատասխան չի ստացվում, ուստի
որոշակի քիմիական նյութերի արտահանումները կարող են ընթանալ ժամանակավոր
հիմքերով` որոշակի պայմանների համաձայն: Անհրաժեշտ է նաև բոլոր նման դեպքերը, 
ինչպես նաև նրանք, որոնց ժամանակ ուղղակի համաձայնություն է ձեռք բերվում, 
ենթարկել պարբերաբար ստուգման, 

 

12) Հանձնաժողովի կողմից սահմանված տվյալների շտեմարանը կարևոր գործիք է, որը
պետք է հիմք ծառայի սույն Կանոնակարգի կիրառման և դրա հսկողության համար,  

 

13) կարևոր է նաև, որպեսզի արտահանված բոլոր քիմիական նյութերն ունենան համարժեք
պիտանիության ժամկետ` դրանք արդյունավետորեն և անվտանգորեն օգտագործելու
նպատակով:  Ինչ վերաբերում է թունաքիմիկատներին, մասնավորապես և հատկապես
նրանց, որոնք արտահանվում են զարգացող երկրներ, կարևոր է, որ տեղեկություններ
տրամադրվեն՝ պատշաճ պահպանման պայմանների մասին և որ կիրառվեն հարմար
փաթեթավորումներ և տարաների չափսեր` ապրանքների հին տեսականիների
առաջացումից խուսափելու նպատակով,      

 

14) քիմիական նյութեր պարունակող արտադրանքը չի մտնում Կոնվենցիայի գործողության
ոլորտի մեջ: Այնուհանդերձ, նպատակահարմար է, որ քիմիական նյութեր պարունակող
արտադրանքը, որը կարող է թողարկվել օգտագործման կամ տնօրինման որոշակի
պայմանների ներքո և, որը արգելված կամ խստիվ սահմանափակված է Համայնքում՝
կոնվենցիայում սահմանված կատեգորիաների օգտագործումներից որևէ մեկում կամ մի
քանիսում կամ ընդգրկված է միջազգային նախնական հիմնավորված համաձայնության
ընթացակարգում, պետք է նաև ենթարկվի արտահանումների մասին ծանուցման
կանոններին:  Ավելին, Կոնվենցիայի գործողության ոլորտից դուրս որոշակի քիմիական
նյութերը և կոնկրետ քիմիական նյութեր պարունակող արտադրանքը, սակայն, 
մտահոգության տեղիք է տալիս, ընդհանրապես չի արտահանվում, 

 

15) Կոնվենցիայի համաձայն՝ միջազգային նախնական հիմնավորված համաձայնության
ընթացակարգում ընդգրկված քիմիական նյութերի տարանցիկ տեղաշարժի մասին
տեղեկությունները ներկայացվում են Կոնվենցիայի այն Կողմերին, որոնք նման
տեղեկություններ են պահանջում,   

 



16) փաթեթավորման և պիտակավորման ու անվտանգության մասին այլ տեղեկությունների
վերաբերյալ Համայնքի կանոնները կիրառվում են բոլոր վտանգավոր քիմիական
նյութերի նկատմամբ, որոնք նախատեսված են Կողմերի տարածք և այլ երկրներ
արտահանելու համար, եթե այդ դրույթները հակասում են այդ երկրների կողմից
ներկայացվող կոնկրետ պահանջներին` հաշվի առնելով համապատասխան
միջազգային ստանդարտները, 

 

17) կանոնների արդյունավետ հսկողություն և կիրառում ապահովելու նպատակով անդամ
պետությունները նշանակում են մարմիններ, ինչպես օրինակ` մաքսային մարմիններ, 
որոնք սույն Կանոնակարգով կարգավորվող քիմիական նյութերի ներմուծումների և
արտահանումների հսկողության պատասխանատվություն են կրում: Հանձնաժողովը և
անդամ պետություններն առանցքային դեր են կատարում և գործում են
նպատակաուղղված ու համակարգված կերպով: Անդամ պետությունները
խախտումների դեպքում նախատեսում են համապատասխան պատժամիջոցներ:
Արտահանողների և մաքսային մարմինների համար մաքսային հսկողությունը
դյուրացնելու և վարչական բեռը նվազեցնելու նպատակով արտահանման
հայտարարագրման գործընթացում կիրառվելիք կանոնների հետ
համապատասխանությունը հաստատող ծածկագրերի համակարգ է սահմանվում: Թույլ
տալու համար բոլոր կողմերին հարմարվել այս համակարգին՝ մինչ դրա պարտադիր
դառնալը, կարճատև անցումային ժամանակահատված է նախատեսվում, 

 

18) Համայնքի և անդամ պետությունների ու երրորդ երկրների միջև տեղեկատվության
փոխանակումը, կոլեկտիվ պատասխանատվությունը և համագործակցային ջանքերը
խթանվում են` ապահովելու համար քիմիական նյութերի արդյունավետ կառավարում` 
անկախ նրանից, թե այդ երրորդ երկրները Կոնվենցիայի Կողմեր են, թե ոչ: 
Մասնավորապես, զարգացող երկրներին և անցումային տնտեսություններով երկրներին
տեխնիկական աջակցություն է տրամադրվում ուղղակի Հանձնաժողովի ու անդամ
պետությունների կողմից կամ անուղղակի` հասարակական կազմակերպությունների
կողմից` ծրագրերին օժանդակության միջոցով, հատկապես այնպիսի օժանդակություն, 
որի նպատակը հնարավորություն տալն է այդ երկրներին՝ իրականացնելու
Կոնվենցիան,  

 

19) ընթացակարգերի աշխատանքը պարբերաբար ենթարկվում է մոնիտորինգի` դրանց
արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով: Այդ իսկ նպատակով անդամ
պետություններն ընթացիկ զեկույցներ են ներկայացնում Հանձնաժողով, որոնք իրենց
հերթին պարբերաբար զեկուցում են Եվրոպական պառլամենտին և Խորհրդին, 

 

20) անհրաժեշտ է մշակել տեխնիկական ուղեցույց՝ իրավասու մարմիններին օժանդակելու
համար, այդ թվում նաև՝ այնպիսի մարմինների, ինչպես օրինակ` արտահանումները
վերահսկող մաքսային մարմինները՝ սույն Կանոնակարգի կիրառման հարցում,     

 

21) սույն Կանոնակարգի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցներն ընդունվում են
Խորհրդի 1999 թվականի հունիսի 28-ի 1999/468/ԵՀ որոշմանը համապատասխան, որով
սահմանվում են Հանձնաժողովին վերապահված՝ կատարման լիազորությունների



իրականացման ընթացակարգերը ( 7 ), 

 

22) Հանձնաժողովը, մասնավորապես, լիազորված է ընդունել միջոցներ` Համայնքի
մակարդակով վերջնական կարգավորիչ գործողությունից հետո ներառելու I հավելվածի
1-ին կամ 2-րդ մասերում քիմիական նյութ, միջոցներ՝ ներառելու այնպիսի քիմիական
նյութ, որը ենթակա է Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-
ի թիվ 850/2004 «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կանոնակարգի V 
հավելվածի 1-ին մասին, ինչպես նաև միջոցներ` փոփոխելու I հավելվածը, այդ թվում
նաև միջոցներ՝ առկա մուտքագրումներում փոփոխությունները, V հավելվածի 2-րդ
մասում Համայնքի մակարդակով արտահանման արգելքին արդեն ենթակա քիմիական
նյութ ներառելու համար, միջոցներ՝ II, III, IV և VI հավելվածները փոփոխելու համար և
միջոցներ՝ V հավելվածում առկա մուտքագրումները փոփոխելու համար: Քանի որ այդ
միջոցներն ընդհանուր շրջանակ են ներկայացնում և նախատեսված են սույն
Կանոնակարգում ոչ էական տարրերը փոփոխելու համար, դրանք ընդունվում են՝ թիվ
1999/468/ԵՀ որոշման 5ա հոդվածով նախատեսվող՝ մանրամասն ուսումնասիրություն
ներառող կարգավորիչ ընթացակարգի համաձայն,             

ԸՆԴՈՒՆԵՑԻՆ ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ. 

 
 
 

Հոդված 1 

Նպատակները 

1. Սույն Կանոնակարգի նպատակները հետևյալն են` 

ա) իրականացնել Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և 
թունաքիմիկատների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ընթացակարգի կիրառման մասին Ռոտերդամի կոնվենցիան, այսուհետ` «Կոնվենցիա», 

բ) խթանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը հնարավոր վնասներից 
պաշտպանելու նպատակով վտանգավոր քիմիական նյութերի միջազգային տեղաշարժման 
մասով կոլեկտիվ պատասխանատվությունը և համագործակցային ջանքերը,  

գ) նպաստել վտանգավոր քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվնաս օգտագործմանը: 

Առաջին ենթապարբերությունում նշված նպատակներին հասնում են այդ քիմիական 
նյութերին վերաբերող տեղեկատվության փոխանակումը դյուրացնելու, իրենց ներմուծման ու 
արտահանման շուրջ Համայնքի ներսում որոշումների ընդունման գործընթացը 
նախատեսելու և, անհրաժեշտության դեպքում, Կողմերին ու մյուս երկրներին  որոշումները 
տարածելու միջոցով:  

2. Ի հավելումն 1-ին պարբերության մեջ նշված նպատակների` սույն Կանոնակարգն 
ապահովում է, որ Խորհրդի թիվ 67/548/ԵՏՀ ( 9 ) հրահանգի ու Եվրոպական պառլամենտի և 
Խորհրդի թիվ 1999/45/ԵՀ հրահանգի ( 10 ) դրույթները մարդու և շրջակա միջավայրի համար 
վտանգավոր այն քիմիական նյութերի դասակարգման, փաթեթավորման ու պիտակավորման 
մասին, երբ դրանք դուրս են բերվում Համայնքի շուկա, նույնպես կիրառվեն բոլոր նման 
քիմիական նյութերի նկատմամբ, երբ դրանք արտահանվում են անդամ պետություններից այլ 
Կողմերի տարածք կամ այլ երկրներ, եթե այդ դրույթները չեն հակասում այդ Կողմերի կամ 
այլ երկրների կողմից ներկայացվող կոնկրետ պահանջներին:   



 

Հոդված 2 

Գործողության ոլորտը 

1. Սույն Կանոնակարգը կիրառվում է հետևյալի նկատմամբ` 

ա) որոշակի վտանգավոր քիմիական նյութերի նկատմամբ, որոնք ենթակա են Կոնվենցիայի 
համաձայն՝ նախնական համաձայնեցված համաձայնության ընթացակարգին, այսուհետ` 
«ՆՀՀ ընթացակարգ», 

բ) որոշակի վտանգավոր քիմիական նյութերի նկատմամբ, որոնք արգելված կամ խստիվ 
սահմանափակված են Համայնքի կամ անդամ պետությունների տարածքում, 

գ) արտահանվող քիմիական նյութերի նկատմամբ, եթե խոսքը դրանց դասակարգման, 
փաթեթավորման և պիտակավորման մասին է: 

2. Սույն Կանոնակարգը չի կիրառվում ստորև նշվածներից ոչ մեկի նկատմամբ` 

ա) «Թմրանյութերի պրեկուրսորների Համայնքի և երրորդ երկրների միջև առևտրի 
մոնիտորինգի համար կանոններ սահմանելու մասին» Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 
22-ի թիվ 111/2005/ԵՀ կանոնակարգով նախատեսվող թմրադեղերի և հոգեներգործուն 
նյութերի նկատմամբ,   

բ) «Իոնացնող ճառագայթումից առաջացող վտանգների դեմ աշխատողների և 
հասարակության առողջության պաշտպանության համար անվտանգության հիմնական 
ստանդարտներ սահմանելու մասին» Խորհրդի 1996 թվականի մայիսի 13-ի 96/29/Եվրատոմ 
հրահանգով նախատեսվող ռադիոակտիվ նյութերի և այլ նյութերի նկատմամբ, 

գ) Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2006 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 2006/12/ԵՀ 
«Թափոնների մասին» հրահանգով ( 13 ) և Խորհրդի 1991 թվականի դեկտեմբերի 12-ի թիվ 
91/689/ԵՏՀ «Վտանգավոր թափոնների մասին» հրահանգով ( 14 ) նախատեսվող թափոնների 
նկատմամբ,    

դ) «Երկակի նշանակությամբ ապրանքների և տեխնոլոգիայի արտահանումների 
վերահսկողության համար Համայնքի ռեժիմ սահմանելու մասին» Խորհրդի 2000 թվականի 
հունիսի 22-ի թիվ 1334/2000/ԵՀ կանոնակարգով նախատեսվող քիմիական զենքի նկատմամբ, 

ե) «Անասնակերի և սննդի մասին» օրենսդրության, կենդանիների առողջության և 
կենդանիների բարեկեցության մասին կանոնների հետ համապատասխանության ստուգումն 
ապահովելու նպատակով կատարվող պաշտոնական վերահսկողությունների մասին 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի թիվ 882/2004/ԵՀ 
կանոնակարգով ( 16 ) նախատեսվող սննդամթերքի ու սննդային հավելումների նկատմամբ,  

զ) Սննդի մասին օրենսդրության ընդհանուր սկզբունքները և պահանջները սահմանելու, 
«Սննդի անվտանգության եվրոպական մարմնի ստեղծման և սննդամթերքի անվտանգության 
հարցերում ընթացակարգեր սահմանելու մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 
2002 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 178/2002/ԵՀ կանոնակարգով նախատեսվող 
անասնակերի, այդ թվում նաև` լրացակերերի նկատմամբ, թե մշակված, մասամբ մշակված 
կամ չմշակված, որոնք նախատեսված են կենդանիների ներքին ընդունման համար,       

է) «Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների՝ շրջակա միջավայր կանխամտածված 
արտանետման մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2001 թվականի մարտի 12-ի 
թիվ 2001/18/ԵՀ հրահանգով ( 18 ) նախատեսվող` գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների 
նկատմամբ,    



ը) բացառությամբ սույն Կանոնակարգի 3(4)(բ) հոդվածով նախատեսվող դեպքերի, «Մարդու 
օգտագործման համար դեղագործական արտադրանքին վերաբերող Համայնքի ծածկագրի 
մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2001 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 2001/83/ԵՀ 
հրահանգով ( 19 ) ու անասնաբուժական դեղագործական արտադրանքին վերաբերող 
Համայնքի ծածկագրի մասին Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2001 թվականի 
նոյեմբերի 6-ի թիվ 2001/82/ԵՀ հրահանգով ( 20 ) նախատեսվող արտոնագրված 
դեղագործական արտադրանքի ու անասնաբուժական դեղագործական արտադրանքի 
նկատմամբ,     

թ) քիմիական նյութերի նկատմամբ, այն քանակությամբ, որը չի ազդում մարդու առողջության 
կամ շրջակա միջավայրի վրա և ցանկացած դեպքում ոչ ավելի, քան 10 կգ՝ պայմանով, որ 
դրանք արտահանվում կամ ներմուծվում են հետազոտությունների կամ անալիզների 
նպատակով:  

 

Հոդված 3 

Սահմանումները 

Սույն Կանոնակարգի նպատակներով կիրառվում են հետևյալ սահմանումները՝ 

1. «քիմիական նյութ» նշանակում է, ինչպես սահմանված է թիվ 67/548/ԵՏՀ հրահանգով, կամ 
քիմիական տարրեր կամ պատրաստուկներ, կամ բնական կամ արհեստական 
պատրաստուկներ, սակայն չի ներառում այն կենդանի օրգանիզմները, որոնք պատկանում են 
ստորև նշված կատեգորիաներից որևէ մեկին`   

ա) թունաքիմիկատներ, այդ թվում՝ խիստ վտանգավոր թունաքիմիկատային խառնուրդներ, 

բ) արդյունաբերական քիմիկատներ, 

2. «պատրաստուկ» նշանակում է մեկ կամ մի քանի նյութերից բաղկացած խառնուրդ կամ 
լուծույթ, 

3. «արտադրանք» նշանակում է քիմիական նյութ պարունակող կամ ներառող պատրաստի 
արտադրանք, որի օգտագործումն արգելվել կամ խիստ սահմանափակվել է Համայնքի 
օրենսդրությամբ այդ կոնկրետ արտադրանքի մասով,  

4. «թունաքիմիկատներ» նշանակում է ստորև նշված ենթակատեգորիաներից մեկով 
քիմիական նյութեր` 

ա) Բույսերի պաշտպանության միջոցները շուկա դուրս բերելու մասին Խորհրդի 1991 
թվականի հուլիսի 15-ի թիվ 91/414/ԵՏՀ հրահանգով նախատեսվող` որպես բույսերի 
պաշտպանության միջոցներ օգտագործվող թունաքիմիկատներ, 

բ) այլ թունաքիմիկատներ, ինչպես օրինակ` «Բիոցիդների շուկայահանման մասին» 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 1998 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 98/8/ԵՀ 
հրահանգի համաձայն` բիոցիդներ (22 ) և ինչպես օրինակ` թիվ 2001/82/ԵՀ հրահանգով և թիվ 
2001/83/ԵՀ հրահանգով նախատեսվող վարակազերծիչները, միջատասպան նյութերը և 
մակաբուծասպանները, 

5. «արդյունաբերական քիմիկատներ» նշանակում է ստորև նշված ենթակատեգորիաներից 
որևէ մեկում քիմիական նյութեր` 

ա) մասնագետների կողմից օգտագործման համար նախատեսված քիմիական նյութեր, 

բ) հանրության կողմից օգտագործման համար քիմիական նյութեր, 



6. «արտահանման ծանուցման ենթակա քիմիական նյութ» նշանակում է Համայնքի 
տարածքում արգելված կամ խիստ սահմանափակված քիմիական նյութ մեկ կամ մի քանի 
կատեգորիաներում կամ ենթակատեգորիաներում կամ I հավելվածի 1-ին մասում թվարկված 
քիմիական նյութ, որն ընդգրկված է նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ընթացակարգում,   

7. «նախնական հիմնավորված համաձայնության ծանուցման հավակնող քիմիական նյութ» 
նշանակում է մեկ կամ մի քանի կատեգորիաներում Համայնքի ներսում կամ անդամ 
պետությունում արգելված կամ խիստ սահմանափակված քիմիական նյութ: Մեկ կամ մի 
քանի կատեգորիաներում Համայնքի տարածքում արգելված կամ խիստ սահմանափակված 
քիմիական նյութերը ներկայացված են I հավելվածի 2-րդ մասում:  

8. «նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութ» 
նշանակում է սույն Կանոնակարգի I հավելվածի 3-րդ մասում և Կոնվենցիայի III 
հավելվածում տրված քիմիական նյութ,   

9. «արգելված քիմիական նյութ» նշանակում է ստորև նշվածից որևէ մեկը` 

ա) քիմիական նյութ, որի օգտագործումները մեկ կամ մի քանի կատեգորիաներում կամ 
ենթակատեգորիաներում արգելվել են Համայնքի կողմից վերջնական կարգավորիչ 
գործողությամբ` պաշտպանելու համար մարդու առողջությունը կամ շրջակա միջավայրը, 

բ) քիմիական նյութ, որն առաջին անգամ օգտագործման համար չի հաստատվել կամ հանվել 
է ձեռնարկության կողմից կամ Համայնքի շուկայից կամ հետագա ուսումնասիրության 
համար ծանուցման, գրանցման կամ հաստատման գործընթացում և, եթե կան փաստեր, որ 
քիմիական նյութը մարդու առողջության կամ շրջակա միջավայրի համար վտանգ է 
ներկայացնում,     

10. «խիստ սահմանափակված քիմիական նյութ» նշանակում է ստորև նշվածից որևէ մեկը` 

ա) քիմիական նյութ, որի գրեթե բոլոր օգտագործումները մեկ կամ մի քանի 
կատեգորիաներում կամ ենթակատեգորիաներում արգելվել են Համայնքի կողմից 
վերջնական կարգավորիչ գործողությամբ` պաշտպանելու համար մարդու առողջությունը 
կամ շրջակա միջավայրը, սակայն որոշակի կոնկրետ կիրառումների համար մնում է 
թույլատրելի, 

բ) քիմիական նյութ, որը գրեթե բոլոր օգտագործումների համար չի հաստատվել կամ հանվել 
է ձեռնարկության կողմից կամ Համայնքի շուկայից կամ հետագա ուսումնասիրության 
համար ծանուցման, գրանցման կամ հաստատման գործընթացում և, եթե կան փաստեր, որ 
քիմիական նյութը մարդու առողջության կամ շրջակա միջավայրի համար վտանգ է 
ներկայացնում,     

11.«անդամ պետության կողմից արգելված կամ խիստ սահմանափակված քիմիական նյութ» 
նշանակում է քիմիական նյութ, որն արգելված կամ խիստ սահմանափակված է անդամ 
պետության ազգային վերջնական կարգավորիչ գործողությամբ, 

12. «վերջնական կարգավորիչ գործողություն» նշանակում է օրենսդրական ակտ, որի 
նպատակն արգելելը կամ քիմիական նյութը խիստ սահմանափակելն է, 

13. «խիստ վտանգավոր թունաքիմիկատային խառնուրդ» նշանակում է որպես 
թունաքիմիկատ օգտագործելու համար կազմված քիմիական նյութ, որի ներգործությանը մեկ 
կամ բազմակի անգամ կարճաժամկետ ենթարկվելը լուրջ վնաս է հասցնում առողջության և 
շրջակա միջավայրի վրա,     

14. «արտահանում» նշանակում է հետևյալը` 



ա) Պայմանագրի 23(2) հոդվածի պայմանները բավարարող քիմիական նյութի մշտական կամ 
ժամանակավոր արտահանում, 

բ) Պայմանագրի 23(2) հոդվածի պայմանները չբավարարող քիմիական նյութի 
վերաարտահանում, որը ենթակա է Համայնքի մաքսային տարածքով ապրանքների 
տեղաշարժի համար Համայնքի տարանցիկ արտաքին ընթացակարգից բացի այլ մաքսային 
ռեժիմի:  

15. «ներմուծում» նշանակում է այն քիմիական նյութի Համայնքի մաքսային տարածք 
ֆիզիկական ներմուծումը, որը ենթակա է Համայնքի մաքսային տարածքով ապրանքների 
տեղաշարժի համար Համայնքի տարանցիկ արտաքին ընթացակարգից բացի այլ մաքսային 
ռեժիմի,   

16.   «արտահանող» նշանակում է հետևյալ անձանցից որևէ մեկը` թե ֆիզիկական, թե 
իրավաբանական` 

ա) անձ, որի անունից կազմվում է արտահանման հայտարարագիր, այսինքն` անձ, ով 
հայտարարագրի ընդունման ժամանակ Կոնվենցիայի կողմ երկրում կամ այլ երկրում բեռն 
ստացողի հետ պայմանագիր է կնքել և իրավասու է որոշելու այն քիմիական նյութը, որը 
կարող է դուրս բերվել Համայնքի մաքսային տարածքից,    

բ) եթե արտահանման պայմանագիր չի կնքվել կամ պայմանագիր կնքած կողմը չի գործում իր 
անունից, անձ, ով իրավասու է որոշել այն քիմիական նյութը, որը կարող է ուղարկվել 
Համայնքի մաքսային տարածքից,  

գ) եթե քիմիական նյութը տնօրինելու իրավունքի առավելությունը պատկանում է Համայնքից 
դուրս տնտեսական գործունեություն իրականացնող անձին` համաձայն այն պայմանագրի, 
որի վրա հիմնված է արտահանումը, ապա Համայնքի տարածքում տնտեսական 
գործունեություն իրականացնող պայմանավորվող կողմը: 

17.«ներմուծող» նշանակում է իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը Համայնքի 
մաքսային տարածք ներմուծելու ժամանակահատվածում քիմիական նյութերի բեռն 
ստացողն է,  

18. «Կոնվենցիայի կողմ» կամ «Կողմ» նշանակում է պետություն կամ տնտեսական 
ինտեգրման տարածաշրջանային կազմակերպություն, որը Կոնվենցիայով պարտավորված 
լինելու վերաբերյալ համաձայնություն է հայտնել և որի համար Կոնվենցիան գործում է: 

19. «այլ երկիր» նշանակում է ցանկացած Կողմ չհանդիսացող երկիր: 

 

Հոդված 4 

Նշանակված ազգային մարմինները 

Յուրաքանչյուր անդամ պետություն նշանակում է մարմին կամ մարմիններ, այսուհետ` 
«նշանակված ազգային մարմին» կամ «նշանակված ազգային մարմիններ» սույն 
Կանոնակարգով պահանջվող վարչական գործառույթներն իրականացնելու նպատակով, եթե 
այն արդեն չի կատարել այն` մինչև սույն Կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը: 

Այն այդ նշանակման մասին Հանձնաժողովին տեղեկացնում է մինչև 2008 թվականի 
նոյեմբերի 1-ը: 

 

 



Հոդված 5 

Կոնվենցիայում Համայնքի մասնակցությունը 

1. Կոնվենցիայում Համայնքի մասնակցությունը Հանձնաժողովի և անդամ պետությունների 
համատեղ պատասխանատվությունն է, մասնավորապես` տեխնիկական աջակցության, 
տեղեկատվության փոխանակման և վեճերի լուծմանն առնչվող խնդիրների, օժանդակ 
մարմիններում և քվեարկությունում մասնակցելու մասով:   

2. Կոնվենցիայում Համայնքի մասնակցության մասով նախնական հիմնավորված 
համաձայնության ընթացակարգի և արտահանման մասին ծանուցման առնչությամբ 
Կոնվենցիայի վարչական գործառույթների համար Հանձնաժողովը գործում է որպես 
ընդհանուր նշանակված մարմին` անդամ պետությունների բոլոր նշանակված ազգային 
մարմինների անունից կամ դրանց հետ սերտ համագործակցությամբ և խորհրդատվությամբ: 

Հանձնաժողովը, մասնավորապես, պատասխանատու է ստորև նշվածի համար` 

ա) 7-րդ հոդվածի համաձայն` Կողմերին և մյուս երկրներին Համայնքի արտահանման 
ծանուցումների փոխանցում,  

բ) Կոնվենցիայի քարտուղարությանը, այսուհետ` «Քարտուղարություն»,10-րդ հոդվածի 
համաձայն` նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի ենթակա 
քիմիական նյութերին վերաբերող վերջնական կարգավորիչ համապատասխան 
գործողությունների մասին ծանուցումներ ներկայացնելը,   

գ) 11-րդ հոդվածի համաձայն` նախնական հիմնավորված համաձայնության ծանուցմանը ոչ 
ենթակա քիմիական նյութեր ներառող` այլ վերջնական կարգավորիչ գործողություններին 
վերաբերող տեղեկությունները փոխանցելը, 

դ) առավել ընդհանուր Քարտուղարությունից տեղեկություններ ստանալը: 

Հանձնաժողովը Քարտուղարությանը նույնպես տրամադրում է 12-րդ հոդվածի համաձայն 
նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութերի 
համար Համայնքի ներմուծման մասին որոշումները:   

Ավելին, Հանձնաժողովը համակարգում է հետևյալի հետ կապված բոլոր տեխնիկական 
խնդիրների շուրջ Համայնքի ներդրումը`  

ա) Կոնվենցիա, 

բ) Կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածով սահմանված` Կողմերի համաժողովի նախապատրաստում, 

գ) Կոնվենցիայի 18(6) հոդվածի համաձայն սահմանված` Քիմիական նյութերի հարցերով 
գնահատման կոմիտե,   

դ) այլ օժանդակ մարմիններ: 

Անհրաժեշտության դեպքում անդամ պետության զեկուցողների ցանց` Կոնվենցիայի 7(3) 
հոդվածում  նշված հրահանգային փաստաթղթերի վարման համար:  

3. Հանձնաժողովը և անդամ պետություններն անհրաժեշտ նախաձեռնություն են հանդես 
բերում` Կոնվենցիան իրականացնող տարբեր մարմիններում Համայնքի պատշաճ 
ներկայացուցչությունն ապահովելու նպատակով: 

 

 



Հոդված 6 

Արտահանման մասին ծանուցմանը ենթակա քիմիական նյութեր, նախնական հիմնավորված 
համաձայնության ծանուցման հավակնող քիմիական նյութեր և նախնական հիմնավորված 

համաձայնության ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութեր 

1. Արտահանման մասին ծանուցման, նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ծանուցման և նախնական հիմնավորված համաձայնության ծանուցման ընթացակարգի հետ 
կապված, համապատասխանաբար, սույն Կանոնակարգի դրույթներով նախատեսվող 
քիմիական նյութերը ներկայացված են I հավելվածում:  

2. I հավելվածի քիմիական նյութերը վերագրվում են I հավելվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերում 
սահմանված քիմիական նյութերի երեք խմբից որևէ  մեկին կամ մի քանիսին:  

I հավելվածի 1-ին մասում թվարկված քիմիական նյութերը ենթակա են 7-րդ հոդվածում 
սահմանված արտահանման ծանուցման ընթացակարգին, որտեղ մանրամասն 
տեղեկություններ են ներկայացվում նյութի առանձնահատկությունների, սահմանափակման 
ենթակա կատեգորիաների և (կամ) ենթակատեգորիաների օգտագործման, 
սահմանափակման տեսակի մասին և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ 
տեղեկություններ, մասնավորապես, արտահանման մասին ծանուցման համար 
պահանջների կատարումից ազատվելու դեպքերի մասին:    

I հավելվածի 2-րդ մասում ներկայացված քիմիական նյութերի նկատմամբ, ի հավելումն 7-րդ 
հոդվածում սահմանված արտահանման մասին ծանուցման ընթացակարգի, կիրառվում է 
նաև 10-րդ հոդվածում սահմանված նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ծանուցման ընթացակարգը, որտեղ մանրամասն տեղեկություններ են ներկայացվում նյութի 
առանձնահատկության և օգտագործման կատեգորիայի մասին:  

I հավելվածի 3-րդ մասում ներկայացվող քիմիական նյութերը ենթակա են նախնական 
հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգին, որտեղ տրված է օգտագործման 
կատեգորիան և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ տեղեկություններ, 
մասնավորապես, արտահանման ծանուցման համար պահանջների մասին: 

3. 2-րդ պարբերության մեջ նշված ցանկերը հանրամատչելի են էլեկտրոնային տարբերակով: 

Հոդված 7 

Կողմերին և այլ երկրների ներկայացվող արտահանման մասին ծանուցումները 

1. I հավելվածի 1-ին մասում թվարկված նյութերից բացի կամ այնպիսի խտությամբ այնպիսի 
նյութեր պարունակող պրեպարատներ, որոնք, անկախ այլ նյութերի առկայությունից, թիվ 
1999/45/ԵՀ կանոնակարգի համաձայն, կարող են պիտակավորման պարտավորություններ 
առաջացնել, կիրառվում են 2-8-րդ պարբերությունները: 

2. Եթե արտահանողը 1-ին պարբերությունում նշված քիմիական նյութը պետք է Համայնքից 
որևէ Կողմի տարածք կամ այլ երկիր արտահանի առաջին անգամ այն ամսաթվին կամ այն 
ամսաթվից հետո, երբ այն կարգավորվում է սույն Կանոնակարգով, ապա նա ծանուցում է այն 
անդամ պետության նշանակված ազգային մարմնին, որտեղ նա տնտեսական 
գործունեություն է իրականացնում ոչ ուշ, քան քիմիական նյութն արտահանելուց 30 օր 
առաջ: Այնուհետև արտահանողը ծանուցում է նշանակված ազգային մարմնին նման 
քիմիական նյութն առաջին անգամ արտահանելու մասին յուրաքանչյուր օրացուցային տարի 
ոչ ուշ, քան արտահանումից 15 օր հետո: Ծանուցումը պետք է համապատասխանի II 
hավելվածում սահմանված պահանջներին:   



Նշանակված ազգային մարմինը ստուգում է II հավելվածի հետ տեղեկությունների 
համապատասխանությունը և Հանձնաժողով է անմիջապես ուղարկում արտահանողից 
ստացված ծանուցումը: 

Հանձնաժողովը նախաձեռնում է միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի ներմուծող 
Կողմի նշանակված ազգային մարմինը կամ մեկ այլ ներմուծող երկրի համապատասխան 
մարմինը ծանուցումն ստանան 15 օրից ոչ ուշ՝ մինչ քիմիական նյութի առաջին անգամ 
մտադրված արտահանումը և դրանից հետո հետագա օրացուցային տարում առաջին 
արտահանումից առաջ:  Դա կիրառվում է անկախ արտահանող Կողմի տարածքում կամ այլ 
երկրում քիմիական նյութի ակնկալվող օգտագործման հանգամանքից:  

Յուրաքանչյուր արտահանման մասին ծանուցումը գրանցվում է և դրան Հանձնաժողովի 
տվյալների շտեմարանում տրվում է արտահանման նույնականացման համար. և 
յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա համար համապատասխան քիմիական նյութերի ու 
ներմուծող Կողմերի և այլ երկրների արդիականացված ցանկը պետք է մատչելի լինի 
հանրությանը և բաշխվի, անհրաժեշտության դեպքում, անդամ պետությունների նշանակված 
ազգային մարմիններին: 

3. Եթե Հանձնաժողովը հաստատում չի ստանում ներմուծող Կողմից կամ այլ երկրից առաջին 
արտահանման ծանուցման ստացման մասին, այդ ծանուցումն ուղարկելուց հետո 30 օրվա 
ընթացքում I հավելվածի 1-ին մասում քիմիական նյութը ներառելուց հետո այն երկրորդ 
ծանուցումն է ներկայացնում: Հանձնաժողովը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ` 
ապահովելու, որ ներմուծող Կողմի նշանակված ազգային մարմինը կամ մեկ այլ ներմուծող 
երկրի համապատասխան մարմին ստանա երկրորդ ծանուցումը: 

4. 2-րդ պարբերությամբ նախատեսվող նոր արտահանման մասին ծանուցումը տրվում է այն 
արտահանումների համար, որոնք տեղի են ունենում համապատասխան նյութերի 
շուկայահանման, օգտագործման կամ պիտակավորման վերաբերյալ Համայնքի 
օրենսդրության մեջ փոփոխություններից հետո կամ երբ համապատասխան պրեպարատի 
կազմը փոփոխվում է այնպես, որ նման պրեպարատի պիտակավորումը փոփոխվում է: Նոր 
ծանուցումը համապատասխանում է II հավելվածում սահմանված պահանջներին և դրանում 
նշվում է, որ դա նախորդ ծանուցման վերանայված տարբերակն է:  

5. Եթե քիմիական նյութի արտահանումը կապված է արտակարգ իրավիճակի հետ, որտեղ 
ցանկացած ուշացում կարող է վնաս հասցնել մարդու առողջությանը կամ շրջակա 
միջավայրին ներմուծող երկրում կամ այլ երկրում, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ պարբերությունների 
պահանջները կարող են մասամբ կամ ամբողջությամբ չկիրառվել արտահանող անդամ 
պետության  նշանակված ազգային մարմնի հայեցողությամբ՝ Հանձնաժողովի հետ 
խորհրդակցությամբ:  

6. 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ պարբերություններում սահմանված պարտավորությունները դադարում 
են, եթե կատարվում են ներքոհիշյալ պայմանները` 

ա) քիմիական նյութը դարձել է նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութ,  

բ) Կոնվենցիայի Կողմ հանդիսացող ներմուծող երկիրը, Կոնվենցիայի 10(2) հոդվածի 
համաձայն, Քարտուղարությանը պատասխան է տրամադրել` նշելով այն, թե արդյոք այն իր 
համաձայնությունն է տալիս քիմիական նյութի արտահանման համար,   

գ) Հանձնաժողովը տեղեկացվել է Քարտուղարության կողմից այդ պատասխանի մասին, և 
այդ տեղեկությունները ուղարկել են անդամ պետություններ: 



Առաջին ենթապարբերությունը չի կիրառվում, եթե Կոնվենցիայի Կողմ հանդիսացող 
ներմուծող երկիրը հստակ պահանջում է արտահանող կողմերի կողմից շարունակական 
արտահանման ծանուցում, օրինակ` արտահանման մասին որոշման միջոցով կամ այլ կերպ:  

2–րդ, 3–րդ և 4–րդ պարբերություններում սահմանված պարտավորությունները նույնպես 
դադարում են, եթե կատարվում են ներքոհիշյալ պայմանները` 

ա) Ներմուծող Կողմի նշանակված ազգային մարմինը կամ մեկ այլ ներմուծող երկրի 
համապատասխան մարմինը` մինչև քիմիական նյութի արտահանումը, չի կատարել 
ծանուցման պահանջը, 

բ) Հանձնաժողովը Քարտուղարությունից կամ ներմուծող Կողմի նշանակված ազգային 
մարմնից կամ մեկ այլ ներմուծող երկրի համապատասխան մարմնից տեղեկություններ է 
ստացել և ուղարկել դրանք անդամ պետություններ ու մատչելի դարձրել համացանցում: 

7.Հանձնաժողովը, անդամ պետությունների համապատասխան նշանակված ազգային 
մարմինները և արտահանողները ներմուծող կողմերին և մյուս երկրներին, ըստ պահանջի, 
արտահանվող քիմիական նյութերի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ են 
տրամադրում: 

8. Անդամ պետությունները կարող են սահմանել համակարգեր, որոնցով արտահանողները 
կպարտավորվեն յուրաքանչյուր տրված արտահանման ծանուցման և հստակ տրված 
համաձայնության համար յուրաքանչյուր դիմումի համար վարչական վճարներ կատարել, 
որոնք համապատասխանում են սույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ պարբերություններով և 
13(3), (6) և (7) հոդվածով սահմանված ընթացակարգերն իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ ծախսերին: 
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Կողմերից և այլ երկրներից ստացվող արտահանման մասին ծանուցումները 

1. Այն քիմիական նյութերի վերաբերյալ Համայնք կատարվող արտահանման վերաբերյալ 
Կողմերի նշանակված ազգային մարմիններից կամ այլ երկրների համապատասխան 
երկրներից Հանձնաժողովի կողմից ստացվող արտահանման ծանուցումները, որոնց 
արտադրությունը, օգտագործումը, սպառումը, փոխադրումը կամ վաճառքը ենթակա է 
արգելման կամ խիստ սահմանափակման` այդ Կողմի կամ այլ երկրի օրենսդրության 
համաձայն, մատչելի է էլեկտրոնային տարբերակով` Հանձնաժողովի կողմից վարվող 
տվյալների շտեմարանի միջոցով: 

Հանձնաժողովը հաստատում է յուրաքանչյուր Կողմից կամ այլ երկրից յուրաքանչյուր 
քիմիական նյութի համար ստացվող առաջին արտահանման ծանուցումն ստանալու մասին: 

Այդ ներմուծված արտադրանքն ստացող անդամ պետության նշանակված ազգային մարմինը 
ամբողջ մատչելի տեղեկատվության հետ մեկտեղ ցանկացած ծանուցման կրկնօրինակն է 
ստանում: Այլ անդամ պետություններ կարող են, դիմումի համաձայն, կրկնօրինակներ 
ստանալ: 

2. Եթե անդամ պետությունների նշանակված ազգային մարմինները Կողմերի  նշանակած 
ազգային մարմիններից կամ այլ երկրների համապատասխան մարմիններից ուղղակիորեն 
կամ անուղղակիորեն ստանում են արտահանման ծանուցումներ, դրանք այդ ծանուցումներն 
անմիջապես ուղարկում են Հանձնաժողով` մատչելի ամբողջ տեղեկատվության հետ 
միասին: 
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Քիմիական նյութերի արտահանման և ներմուծման մասին տեղեկությունները 

1. Ստորև նշվածի յուրաքանչյուր արտահանող` 

- I հավելվածում նշված նյութերը, 

- այնպիսի խտությամբ այնպիսի նյութեր պարունակող պրեպարատներ, որոնք ցանկացած 
այլ նյութի առկայությամբ, թիվ 1999/45/ԵՀ Հրահանգի համաձայն, կարող են պիտակավորման 
պարտավորություններ առաջացնել,  

-  քիմիական ռեակցիաների մեջ չմտած I hավելվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասերում նշված նյութեր 
պարունակող արտադրանք կամ այնպիսի խտությամբ այնպիսի նյութեր պարունակող 
պրեպարատներ, որոնք կարող են անկախ ցանկացած այլ նյութի առկայության, թիվ 
1999/45/ԵՀ Հրահանգի համաձայն պիտակավորման պարտավորություններ առաջացնել: 

յուրաքանչյուր տարվա առաջին եռամսյակում իր անդամ պետության նշանակված ազգային 
մարմնին տեղեկացնել քիմիական նյութի քանակության մասին, որպես նախորդ տարվա 
ընթացքում յուրաքանչյուր Կողմ կամ այլ երկիր առաքվող` որպես նյութ կամ 
պրեպարատների կամ արտադրանքի բաղադրիչ մաս:  Այդ տեղեկությունները տրամադրվում 
են յուրաքանչյուր ներմուծողի՝ անունների և հասցեների ցանկի հետ միասին, որին առաքումը 
կատարվել է նույն ժամանակահատվածում:  Այդ տեղեկությունների մեջ, 13(7) հոդվածի 
համաձայն, ներկայացնում են առանձին արտահանումներ: 

Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ներմուծող միևնույն տեղեկությունն է տրամադրում 
Համայնք ներմուծվող քանակության համար:` 

2. Հանձնաժողովի կամ իր անդամ պետության նշանակված ազգային մարմնի դիմումի 
համաձայն` արտահանողը կամ ներմուծողը քիմիական նյութերի հետ կապված լրացուցիչ 
տեղեկություններ է տրամադրում, որոնք անհրաժեշտ են` սույն Կանոնակարգն 
իրականացնելու համար: 

3. Յուրաքանչյուր անդամ պետություն, III հավելվածի համաձայն, Հանձնաժողովին 
համախմբված տեղեկություններ է տրամադրում:  Հանձնաժողովն ամփոփում է այդ 
տեղեկությունները Համայնքի մակարդակով և համացանցի միջոցով իր տվյալների 
շտեմարանում զետեղում է կոնֆիդենցիալ չհամարվող տեղեկությունները: 
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Կոնվենցիայի համաձայն արգելված կամ խիստ սահմանափակված քիմիական նյութերի 
մասին ծանուցելը 

1. Հանձնաժողովը Քարտուղարությանը գրավոր ծանուցում է այն քիմիական նյութերի 
մասին, որոնք պետք ենթարկվեն նախնական հիմնավորված համաձայնության: 

2. Եթե այլ քիմիական նյութեր ենթակա են նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ծանուցման և ավելացվում են I հավելվածի 2-րդ մասում, Հանձնաժողովը ծանուցում է 
Քարտուղարությանը: Ծանուցումը հնարավորինս վաղ ներկայացվում է քիմիական նյութն 
արգելելու կամ խիստ սահմանափակելու մասին Համայնքի համապատասխան վերջնական 
կարգավորիչ գործողության ընդունումից հետո և ոչ ուշ, քան այն ամսաթվից 90 օր հետո, երբ 
այդ վերջնական կարգավորիչ գործողությունը պետք է կիրառվի: 

3. Ծանուցման մեջ պետք է առկա լինեն IV հավելվածով պահանջվող բոլոր 
համապատասխան տեղեկությունները:  



4. Ծանուցումների համար գերակայություններ սահմանելիս Հանձնաժողովը հաշվի է առնում 
այն, թե արդյոք քիմիական նյութն արդեն ներկայացված է I հավելվածի 3-րդ մասում, այն, թե 
որքանով IV հավելվածում սահմանված տեղեկատվության նկատմամբ պահանջները կարող 
են բավարարվել և քիմիական նյութի կողմից ներկայացվող վտանգների լրջությունը, 
մասնավորապես, զարգացող երկրների համար: 

Եթե քիմիական նյութը պետք է ենթարկվի նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ծանուցման, սակայն տեղեկությունները բավարար չեն` IV հավելվածում սահմանված 
պահանջները բավարարելու համար, ապա սահմանված արտահանողները կամ 
ներմուծողները, Հանձնաժողովի դիմումի համաձայն, տրամադրում են իրենց մատչելի բոլոր 
համապատասխան տեղեկությունները, այդ թվում նաև` քիմիական նյութերի 
վերահսկողության այլ ազգային կամ միջազգային ծրագրերից` դիմումը ներկայացնելուց 
հետո 60 օրվա ընթացքում: 

5. Հանձնաժողովը գրավոր ծանուցում է Քարտուղարությանը, եթե 1-ին կամ 2-րդ 
պարբերությունների համաձայն` ծանուցված վերջնական կարգավորիչ գործողությունը 
հնարավորինս վաղ փոփոխվում է` նոր վերջնական կարգավորիչ գործողության ընդունումից 
հետո և ոչ ուշ, քան 60 օր այն ամսաթվից հետո, երբ պետք է կիրառվի նոր վերջնական 
կարգավորիչ գործողությունը:  

Հանձնաժողովը տրամադրում է ամբողջ համապատասխան տեղեկությունները, որոնք 
մատչելի չէին այն ժամանակ, երբ նախնական ծանուցում է տրվել` համապատասխանաբար 
1-ին կամ 2-րդ պարբերությունների համաձայն: 

6. Որևէ Կողմից կամ Քարտուղարությունից դիմումի դեպքում Հանձնաժողովը 
հնարավորության դեպքում քիմիական նյութի կամ վերջնական կարգավորիչ գործողության 
վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ է տրամադրում: 

Անդամ պետությունները, դիմումի համաձայն, անհրաժեշտության դեպքում, օժանդակում են 
այդ տեղեկությունները կուտակելու հարցում:  

7. Հանձնաժողովն անմիջապես ուղարկում է անդամ պետություններ այլ Կողմերի կողմից 
արգելված կամ խիստ սահմանափակված քիմիական նյութերի մասին Քարտուղարությունից 
ստացված տեղեկությունները: 

Հանձնաժողովն անհրաժեշտության դեպքում գնահատում է անդամ պետությունների հետ 
սերտ համագործակցությամբ Համայնքի մակարդակով միջոցներ առաջարկելու 
անհրաժեշտությունը` Համայնքի տարածքում մարդու առողջությանը կամ շրջակա 
միջավայրին սպառնացող չսպասված վտանգները կանխելու նպատակով: 

8. Եթե անդամ պետությունն ազգային մակարդակով վերջնական կարգավորիչ գործողություն 
է նախաձեռնում` Համայնքի համապատասխան օրենսդրության համաձայն արգելելու կամ 
խիստ սահմանափակելու քիմիական նյութը, այն Հանձնաժողովին համապատասխան 
տեղեկություններ է տրամադրում: Հանձնաժողովն այս տեղեկությունը մատչելի պետք է 
դարձնի այլ անդամ պետությունների համար: Այդ տեղեկությունները մատչելի դառնալուց 
հետո չորս շաբաթվա ընթացքում անդամ պետությունները կարող են մեկնաբանություններ 
ուղարկել նախնական հիմնավորված համաձայնության հնարավոր ծանուցման մասին, այդ 
թվում նաև, մասնավորապես, քիմիական նյութի մասով իրենց ազգային կարգավորիչ 
դիրքորոշման մասին համապատասխան տեղեկություններ Հանձնաժողովին և անդամ 
պետություններին, որոնք ներկայացրել են ազգային վերջնական կարգավորիչ 
գործողությունը: Մեկնաբանություններն ուսումնասիրելուց հետո տեղեկություններ 
ներկայացնող անդամ պետությունները Հանձնաժողովին տեղեկացնում են այն մասին, թե 
արդյոք վերջինս`  



- ծանուցում է Քարտուղարությանը սույն Հոդվածի համաձայն, կամ 

- տեղեկություններ է տրամադրում Քարտուղարությանը` 11-րդ հոդվածի համաձայն: 
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Նախնական հիմնավորված համաձայնության ծանուցման ենթակա արգելված կամ խիստ 
սահմանափակված քիմիական նյութերի վերաբերյալ Քարտուղարությանը փոխանցվող 

տեղեկությունները 

Եթե I հավելվածի 1-ին մասում թվարկված քիմիական նյութը կամ 10(8) հոդվածի երկրորդ 
պարբերույթի նպատակներով անդամ պետությունից տեղեկություններն ստանալուց հետո 
Հանձնաժողովը Քարտուղարությանը համապատասխան վերջնական կարգավորիչ 
գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություններ է տրամադրում, որպեսզի այդ 
տեղեկությունները հարկ եղած դեպքում հնարավոր լինի տարածել Կոնվենցիայի մյուս 
Կողմերի շրջանում։ 
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Քիմիական նյութերի արտահանումների մասով պարտավորությունները 

1. Հանձնաժողովն անմիջապես ուղարկում է անդամ պետություններ այն հրահանգային 
փաստաթղթերը, որ նա ստացել է Քարտուղարությունից:  

Հանձնաժողովը, 24(2) հոդվածում նշված խորհրդատվական ընթացակարգի համաձայն, 
ներմուծման մասին որոշում է ընդունում Համայնքի անունից վերջնական կամ միջանկյալ 
ներմուծման մասին պատասխանի ձևով՝ համապատասխան քիմիական նյութի հետագա 
արտահանման վերաբերյալ: Այն այնուհետև այդ որոշումը ներկայացնում է 
Քարտուղարությանը հնարավորինս շտապ և ոչ ուշ, քան Քարտուղարության կողմից 
հրահանգային փաստաթուղթն ուղարկելուց հետո ինն ամիս հետո: 

Եթե քիմիական նյութը ենթակա է Համայնքի օրենսդրության համաձայն լրացուցիչ կամ 
փոփոխված սահմանափակումների, ապա  Հանձնաժողովը վերանայում է ներմուծման 
մասին որոշումը` 24(2) հոդվածում նշված խորհրդատվական ընթացակարգի համաձայն և 
Քարտուղարություն է ներկայացնում  ներմուծման մասին վերանայված որոշումը: 

2. Մեկ կամ մի քանի անդամ պետությունների կողմից արգելված կամ խիստ 
սահմանափակված քիմիական նյութի դեպքում Հանձնաժողովը, շահագրգիռ անդամ 
պետությունների գրավոր դիմումի համաձայն, տեղեկությունները հաշվի է առնում իր 
ներմուծման մասին որոշման մեջ: 

3. Առաջին պարբերության համաձայն` ներմուծման մասին ցանկացած որոշում առնչվում է 
հրահանգային փաստաթղթում քիմիական նյութի համար սահմանված կատեգորիային կամ 
կատեգորիաներին: 

4. Քարտուղարությանը ներմուծման մասին որոշումը ներկայացնելիս` Հանձնաժողովը 
տրամադրում է օրենսդրական կամ վարչական միջոցների նկարագրություն, որի վրա այն 
հիմնված է:  

5. Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր նշանակված ազգային մարմին շահագրգիռ 
կողմերին մատչելի է դարձնում 1-ին պարբերության համաձայն ներմուծման մասին 
որոշումները` իրենց իրավասության շրջանակներում, իր օրենսդրական կամ վարչական 
միջոցների համաձայն:    



6. Հանձնաժողովն անհրաժեշտության դեպքում գնահատում է անդամ պետությունների հետ 
սերտ համագործակցությամբ Համայնքի մակարդակով միջոցներ առաջարկելու 
անհրաժեշտությունը` Համայնքի տարածքում մարդու առողջությանը կամ շրջակա 
միջավայրին սպառնացող չսպասված վտանգները կանխելու նպատակով` հաշվի առնելով 
հրահանգային փաստաթղթում տրված տեղեկությունները: 

 

Հոդված 13 

Արտահանման մասին ծանուցման պահանջներից բացի` քիմիական նյութերի 
արտահանումների հետ կապված պարտավորությունները 

1. Հանձնաժողովն անդամ պետություններ և եվրոպական արդյունաբերական 
ասոցիացիաներ անմիջապես ուղարկում է իր կողմից ստացվող տեղեկությունները` կամ 
շրջաբերականների, կամ այլ ձևով, Քարտուղարությունից նախնական հիմնավորված 
համաձայնության ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութերի վերաբերյալ և այդ 
քիմիական նյութերի նկատմամբ կիրառվող ներմուծման վերաբերյալ պայմանների մասին 
ներմուծող Կողմերի որոշումները: Այն նաև Կոնվենցիայի 10(2) հոդվածի համաձայն` 
պատասխան ներկայացնել չկարողանալու դեպքերի վերաբերյալ տեղեկություններ է 
անմիջապես ուղարկում անդամ պետություններ: Հանձնաժողովը պահում է ներմուծման 
մասին որոշումների վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները, որից յուրաքանչյուրին տրվում է 
իր տվյալների շտեմարանում առկա ներմուծման որոշման մասին նույնականացման համար, 
որը պետք է զետեղվի համացանցում և, ըստ պահանջի, յուրաքանչյուրին ներկայացնի այդ 
տեղեկությունները: 

2. Հանձնաժողովը Եվրոպական Համայնքի միասնական անվանացանկի I հավելվածում 
ներկայացված յուրաքանչյուր քիմիական նյութին դասակարգում է տալիս: 
Համապատասխան քիմիական նյութերի համար Համաշխարհային մաքսային 
կազմակերպության ներդաշնակեցված համակարգի անվանացանկում կամ Եվրոպական 
Համայնքի միասնական անվանացանկում կատարվող ցանկացած փոփոխության դեպքում 
այդ դասակարգումներն անհրաժեշտ է վերանայել:    

3. Յուրաքանչյուր անդամ պետություն, իր իրավասության շրջանակներում, Հանձնաժողովի 
կողմից ներկայացվող պատասխանները, 1-ին պարբերության համաձայն, ուղարկում է 
շահագրգիռ կողմերին: 

4. Արտահանողները կատարում են յուրաքանչյուր ներմուծման մասին պատասխանի մեջ 
առկա որոշումները ոչ ուշ, քան վեց ամիս այդ պատասխանի մասին, 1-ին պարբերության 
համաձայն, Քարտուղարության կողմից Հանձնաժողովին տեղեկացնելուց հետո:  

5. Հանձնաժողովը և անդամ պետությունները խորհրդատվություն են մատուցում և 
օժանդակում ներմուծող Կողմերին` դիմումի համաձայն և, անհրաժեշտության դեպքում, 
տվյալ քիմիական նյութի ներմուծման մասին` Քարտուղարությանը պատասխան 
ներկայացնելու հարցում նրանց օգնելու համար լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու 
նպատակով: 

6. I հավելվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասերում ներկայացված նյութերը կամ այնպիսի խտությամբ 
այնպիսի նյութեր պարունակող պրեպարատները, որոնք որևէ այլ նյութի առկայությունից 
անկախ, թիվ 1999/45/ԵՀ հրահանգի համաձայն, կարող են պիտակավորման մասով 
պարտավորություններ առաջացնել, արտահանվում են միայն ստորև նշված պայմաններից 
որևէ մեկը կատարելու դեպքում` 



ա) արտահանողի կողմից պահանջված և ստացված ներմուծման հստակ համաձայնություն` 
Հանձնաժողովի նշանակած ազգային մարմնի և ներմուծող Կողմի նշանակած ազգային 
մարմնի միջոցով կամ ներմուծող այլ երկրի համապատասխան երկրի հետ 
խորհրդակցությամբ,  

բ) I հավելվածի 3-րդ մասում թվարկված քիմիական նյութերի դեպքում Քարտուղարության 
կողմից թողարկված ամենավերջին շրջաբերականում, 1-ին պարբերության համաձայն, 
նշվում է, որ ներմուծող Կողմը ներմուծման իր համաձայնությունն է տվել: 

I հավելվածի 2-րդ մասում թվարկված այն քիմիական նյութերի դեպքում, որոնք պետք է 
արտահանվեն ՏՀԶԿ երկրներ, արտահանողը կարող է Հանձնաժողովի հետ 
խորհրդակցությամբ և կոնկրետ դեպքերից ելնելով որոշել, որ ոչ մի հստակ համաձայնություն 
չի պահանջվում, եթե քիմիական նյութը շահագրգիռ ՏՀԶԿ երկիր ներմուծման ժամանակ 
լիցենզավորված է, գրանցված կամ թույլ է տրված տվյալ ՏՀԶԿ երկրում:  

Եթե հստակ համաձայնություն է պահանջվել (ա) կետի համաձայն, եթե Հանձնաժողովը կամ 
արտահանողի նշանակված ազգային մարմինը չի ստացել իր դիմումի պատասխանը 30 օրվա 
ընթացքում, ապա Հանձնաժողովը հիշեցում է ուղարկում:  Անհրաժեշտության դեպքում, եթե 
հաջորդ 30 օրվա ընթացքում դեռ պատասխան չկա, Հանձնաժողովը հարկ եղած դեպքում 
կարող է լրացուցիչ հիշեցումներ ուղարկել: 

7. I հավելվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասերում թվարկված քիմիական նյութերի դեպքում 
արտահանողի նշանակված ազգային մարմինը Հանձնաժողովի հետ խորհրդակցությամբ և 
կոնկրետ դեպքից ելնելով, որոշում է, որ արտահանումը կարող է շարունակվել, եթե բոլոր 
խելամիտ ջանքերից հետո 6-րդ պարբերության (ա) կետի համաձայն հստակ 
համաձայնության համար դիմելու համար ոչ մի պատասխան չի ստացվել 60 օրվա 
ընթացքում և ներմուծող կամ այլ երկրի պաշտոնական աղբյուրներից կան փաստեր, որ 
քիմիական նյութը լիցենզավորվել, գրանցվել կամ թույլ է տրվել: 

I հավելվածի 3-րդ մասում թվարկված քիմիական նյութերի արտահանման մասին որոշում 
կայացնելիս Հանձնաժողովի հետ խորհրդակցությամբ նշանակված ազգային մարմինն 
ուսումնասիրում է մարդու առողջության կամ շրջակա միջավայրի վրա ներմուծող երկրում 
կամ այլ երկրում քիմիական նյութի օգտագործման հնարավոր ազդեցությունը:  

8. 6(ա) պարբերության համաձայն ստացվող յուրաքանչյուր հստակ համաձայնության կամ 7-
րդ պարբերության համաձայն պահանջները չկատարելու համար շնորհված թույլտվության 
վավերությունը ենթակա է Հանձնաժողովի կողմից պարբերաբար վերանայման` շահագրգիռ 
անդամ պետության հետ խորհրդակցելով հետևյալ կերպ`   

ա) 6(ա) պարբերության համաձայն ստացվող յուրաքանչյուր հստակ համաձայնության 
համար համաձայնությունը տալուց հետո երրորդ օրացուցային տարվա ավարտին 
պահանջվում է նոր հստակ համաձայնություն, եթե այդ համաձայնության պայմաններով այլ 
բան չի նախատեսվում, 

բ) եթե այդ ընթացքում դիմումի պատասխան չի ստացվել, ապա 7-րդ պարբերության 
համաձայն տրված` պարտավորությունները չկատարելու թույլտվությունը նախատեսվում է 
առավելագույնը 12 ամսով, ինչի ավարտին պահանջվում է հստակ համաձայնություն: 

Սույն պարբերության (ա) կետում նշված դեպքերում արտահանումները, այնուհանդերձ, 
կարող են շարունակվել համապատասխան ժամկետի լրացման ավարտին` չստանալով 
հստակ համաձայնության համար նոր դիմումի պատասխան՝ լրացուցիչ 12 ամիս ժամկետով: 

Բոլոր նոր դիմումներն ուղարկվում են Հանձնաժողովի միջոցով: 



9. Հանձնաժողովն իր տվյալների շտեմարանում է գրանցում հստակ համաձայնության 
համար բոլոր դիմումները, ստացվող պատասխանները և ներկայացված պահանջները 
չկատարելու թույլտվությունը: Ստացվող կամ մերժվող յուրաքանչյուր հստակ 
համաձայնության համար տրվում է հստակ համաձայնության նույնականացման համար և 
բոլոր պայմանների, վավերականության ժամկետների վերաբերյալ համապատասխան բոլոր 
տեղեկությունները ներկայացվում են: Ոչ կոնֆիդենցիալ համարվող տեղեկությունները 
զետեղվում են Համացանցում: 

10. Քիմիական նյութերը չեն կարող արտահանվել ոչ ուշ, քան վեց ամիս իրենց 
պիտանիության ժամկետից հետո, եթե նման ժամկետ սահմանված է կամ կարող է 
ենթադրվել արտադրության ժամկետից, եթե քիմիական նյութին բնորոշ հատկանիշներից 
ելնելով` դա գործնականում հնարավոր չէ իրականացնել:    Մասնավորապես, 
թունաքիմիկատների դեպքում արտահանողներն ապահովում են, որ տարաների չափը և 
փաթեթավորումն օպտիմալացվի` նվազագույնի հասցնելու համար ապրանքների հին 
տեսականիների առաջացման վտանգները:  

11. Թունաքիմիկատներ արտահանելիս արտահանողներն ապահովում են, որ պիտակի վրա 
նշվեն արտահանող Կողմի կամ այլ երկրի կլիմայական պայմանների ներքո պահման 
պայմանների և պահման ժամկետի մասին կոնկրետ տեղեկություններ:  Ի հավելումն դրա` 
նրանք պետք է ապահովեն, որ արտահանվող թունաքիմիկատները համապատասխանեն 
Համայնքի օրենսդրությունում սահմանված արդյունաբերական մաքրության մասին 
տեխնիկական պայմաններին:  
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Կոնկրետ քիմիական նյութերի և քիմիական նյութեր պարունակող արտադրանքի 
արտահանումը 

1. Քիմիական ռեակցիաների մեջ չմտած I hավելվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասերում նշված 
նյութեր պարունակող արտադրանք կամ այնպիսի խտությամբ այնպիսի նյութեր 
պարունակող պրեպարատներ, որոնք կարող են, անկախ ցանկացած այլ նյութի 
առկայության, 1999/45/ԵՀ հրահանգի համաձայն պիտակավորման մասով 
պարտավորություններ առաջացնել, ենթակա են 7-րդ հոդվածում սահմանված 
արտահանման ծանուցման ընթացակարգին:  

2. Այն քիմիական նյութերը և արտադրանքը, որոնց օգտագործումն արգելված է Համայնքում 
մարդու առողջության կամ շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար, ինչպես նշվել է V 
հավելվածում, չի կարող արտահանվել:  
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Տարանցիկ տեղաշարժերի մասին տեղեկությունները 

1. Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգին ենթակա քիմիական 
նյութերի տարանցիկ տեղաշարժերի վերաբերյալ տեղեկություններ պահանջող Կոնվենցիայի 
կողմերը Քարտուղարության միջոցով Կոնվենցիայի յուրաքանչյուր կողմի կողմից 
պահանջվող տեղեկությունների հետ միասին ներկայացվում են VI hավելվածում:  

2. Եթե I hավելվածի 3-րդ մասում ներկայացվող քիմիական նյութը փոխադրվում է VI 
հավելվածում նշված Կոնվենցիայի Կողմի տարածքով, արտահանողը, գործնականում 
հնարավոր լինելու դեպքում, այն անդամ պետության նշանակված ազգային մարմնին է 



տրամադրում, որտեղ այն տնտեսական գործունեություն է իրականացնում, 
տեղեկություններ, որոնք պահանջվում են VI հավելվածի համաձայն Կոնվենցիայի կողմի 
կողմից ոչ ուշ, քան 30 օր` մինչև առաջին տարանցիկ տեղաշարժը տեղի ունենալը և ոչ ուշ, 
քան ութ օր` մինչև յուրաքանչյուր հետագա տարանցիկ տեղաշարժը:    

3.Անդամ պետության նշանակված ազգային մարմինը Հանձնաժողով է ուղարկում 
արտահանողից 2-րդ պարբերության համաձայն ստացվող տեղեկությունները` լրացուցիչ 
առկա տեղեկատվության հետ մեկտեղ:  

4. 3-րդ պարբերության համաձայն ստացվող տեղեկությունները Հանձնաժողովն ուղարկում է 
Կոնվենցիայի կողմերի նշանակած ազգային մարմիններ, որոնք պահանջել են այդ 
տեղեկությունները` առկա մատչելի տեղեկությունների հետ միասին ոչ ուշ, քան 15 օր` մինչև 
առաջին տարանցիկ տեղաշարժը կամ մինչև հետագա ցանկացած տարանցիկ տեղաշարժ:  
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Արտահանվող քիմիական նյութերի հետ ներկայացվող տեղեկություններ 

1. Քիմիական նյութերը, որոնք նախատեսված են արտահանման համար, ենթակա են 
67/548/ԵՏՀ հրահանգում, 1999/45/ԵՀ հրահանգում, 91/414/ԵՏՀ և 98/8/ԵՀ կանոնակարգում 
կամ մեկ այլ կոնկրետ Համայնքի օրենսդրությունում սահմանված կամ դրանց համաձայն 
պիտակավորման և փաթեթավորման մասին միջոցներին: 

Առաջին ենթապարբերությունը չի հակասում ներմուծող Կողմի կամ այլ երկրի կոնկրետ 
պահանջներին` հաշվի առնելով համապատասխան միջազգային ստանդարտները: 

2. Անհրաժեշտության դեպքում, 1-ին պարբերությունում կամ I հավելվածում նշված 
քիմիական նյութերի պիտանիության ժամկետը և արտադրության ժամկետը նշվում են 
պիտակի վրա և, անհրաժեշտության դեպքում, պիտանիության ժամկետը նշվում է տարբեր 
կլիմայական գոտիների համար:  

3. Քիմիական նյութերի գրանցման, գնահատման, թույլտվության և սահմանափակման 
(REACH) ու «Քիմիական նյութերի եվրոպական գործակալություն ստեղծելու մասին» 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 1907/2006/ԵՀ 
կանոնակարգի ( 23 ) համաձայն, 1-ին պարբերության մեջ նշված քիմիական նյութերի 
արտահանման դեպքում դրանց հետ պետք է ներկայացվի անվտանգության անձնագիրը:  
Արտահանողը նյութի անվտանգության նման անձնագիր ուղարկում է յուրաքանչյուր 
ներմուծողի: 

4. Պիտակի և անվտանգության անձնագրի մեջ զետեղված տեղեկությունները պետք է 
հնարավորության դեպքում ներկայացվեն պաշտոնական լեզուներով կամ նյութի ենթադրյալ 
օգտագործման տարածքի կամ առաքման երկրի մեկ կամ մի քանի հիմնական լեզուներով:  
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Ներմուծումները և արտահանումները վերահսկելու համար արտահանողների և անդամ 
պետությունների մարմինների պարտավորությունները 

1. Յուրաքանչյուր անդամ պետություն նշանակում է մարմիններ, ինչպես օրինակ` մաքսային 
մարմիններ, որոնք I հավելվածում ներկայացվող քիմիական նյութերի ներմուծումը և 
արտահանումը վերահսկելու պատասխանատվություն են կրում, եթե դա արդեն չի 
իրականացվել` մինչև սույն Կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը:  



Հանձնաժողովը և անդամ պետությունները գործում են նպատակաուղղված և համակարգված 
կերպով՝ սույն Կանոնակարգի` արտահանողների կատարումը դիտանցելու գործում: 

Յուրաքանչյուր անդամ պետություն, 21(1) հոդվածի համաձայն, ընթացակարգերի 
աշխատանքի մասին իր ընթացիկ հաշվետվությունների մեջ այդ մասով ներառում է իր 
մարմինների աշխատանքների մանրամասները:  

2. Արտահանողներն իրենց արտահանման հայտարարագրում նշում են (արտահանման 
հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակով համապատասխան տվյալների տարր կամ 
Միասնական վարչական փաստաթղթերի ներդիր 44), ինչպես նշված է «Համայնքի մաքսային 
ծածկագիր սահմանելու մասին» Խորհրդի 1992 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 2913/91/ԵՏՀ 
կանոնակարգի  ( 24 ) 131(5) հոդվածում, սույն Կանոնակարգի 7(2) հոդվածում կամ 13(1) և 9() 
հոդվածում նշված` կիրառվող նույնականացման համարները, անհրաժեշտության դեպքում, 
հաստատելով այն պարտավորությունների կատարումը, որոնց հետ նրանք կապված են: 

 

Հոդված 18 

Պատժամիջոցները 

Անդամ պետությունները սահմանում են սույն Կանոնակարգի դրույթների խախտումների 
նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները և ձեռնարկում են բոլոր միջոցները, որոնք 
անհրաժեշտ են` այդ դրույթները պատշաճորեն իրականացնելու համար: Նշված 
պատժամիջոցները պետք է լինեն արդյունավետ, համաչափ և տարհամոզիչ: Եթե նրանք դա 
արդեն չեն կիրառել, ապա, մինչ սույն Կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը, անդամ 
պետությունները, մինչև 2009 թվականի օգոստոսի 1-ը, ծանուցում են Հանձնաժողովին այդ 
միջոցների մասին Նրանք նաև նրան հնարավորինս շտապ տեղեկացնում են հետագա բոլոր 
փոփոխությունների մասին` դրանց ընդունումից հետո։ 

Անդամ պետությունները, ըստ պահանջի, կարող են ներկայացնել պատժամիջոցներին 
վերաբերող բոլոր տեղեկությունները: 

 

Հոդված 19 

Տեղեկատվություն փոխանակելը 

1. Հանձնաժողովը և անդամ պետությունները, անհրաժեշտության դեպքում, դյուրացնում են 
սույն Կանոնակարգով կարգավորվող քիմիական նյութերի մասին գիտական, տեխնիկական, 
տնտեսական և իրավական, այդ թվում նաև` թունաբանական, էկոթունաբանական և 
անվտանգությանը վերաբերող տեղեկությունների տրամադրման կարգը: 

Հանձնաժողովը, անհրաժեշտության դեպքում, անդամ պետությունների աջակցությամբ, 
հարկ եղած դեպքում ապահովում է` 

ա) Կոնվենցիայի նպատակների իրականացման համար կարևոր կարգավորիչ 
գործողություններին վերաբերող հանրամատչելի տեղեկությունները, և 

բ) ուղղակի կամ Քարտուղարության միջոցով Կողմերի և այլ երկրների համար այդ 
գործողություններին վերաբերող տեղեկություններ տրամադրելը, որը զգալիորեն 
սահմանափակում է քիմիական նյութի մեկ կամ մի քանի կիրառումները:  

2. Հանձնաժողովը և անդամ պետությունները պաշտպանում են Կողմից և այլ երկրից` ըստ 
փոխադարձ համաձայնության ստացվող կոնֆիդենցիալ տեղեկությունները: 



3. Սույն Կանոնակարգի համաձայն` տեղեկությունների փոխանցման մասով ու չհակասելով 
շրջակա միջավայրի մասին տեղեկությունների հանրային մատչելիության մասին 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2003 թվականի հունվարի 28-ի թիվ 2003/4/ԵՀ 
հրահանգին ( 25 ), հետևյալ տեղեկություններն առնվազն կոնֆիդենցիալ չեն համարվում`  

ա) II և IV հավելվածներում սահմանվող տեղեկությունները, 

բ) 16(3) հոդվածում  սահմանված` անվտանգության անձնագրում առկա տեղեկությունները, 

գ) քիմիական նյութի պիտանիության ժամկետը,  

դ) քիմիական նյութի արտադրման ժամկետը,  

ե) նախազգուշական միջոցների մասին տեղեկություններ, այդ թվում նաև` վտանգների 
դասակարգում, վտանգի բնույթ և համապատասխան խորհուրդ՝ անվտանգության մասին  

զ) թունաբանական և էկոթունաբանական հետազոտությունների ամփոփիչ արդյունքները,  

է) քիմիական նյութերը հեռացնելուց հետո քիմիական փաթեթավորման կառավարմանը 
վերաբերող տեղեկություններ:  

3. Փոխանցվող տեղեկությունների հավաքումը նախապատրաստվում է Հանձնաժողովի 
կողմից` անդամ պետությունների կողմից կատարվող ներդրումների հիման վրա:  

 

Հոդված 20 

Տեխնիկական օժանդակություն 

Հանձնաժողովը և անդամ պետությունների նշանակված ազգային մարմինները, հաշվի 
առնելով, մասնավորապես, զարգացող երկրների և անցումային տնտեսություններում 
գտնվող երկրների կարիքները, համագործակցում են տեխնիկական օժանդակության 
խթանման հարցում, այդ թվում նաև` ենթակառուցվածքի զարգացման համար 
վերապատրաստում կարողությունները և փորձագիտությունը, որոնք անհրաժեշտ են` իրենց 
պարբերաշրջանի ընթացքում քիմիական նյութերը պատշաճորեն կառավարելու համար: 

Մասնավորապես և Կոնվենցիան իրականացնելու նպատակով այդ երկրներին 
հնարավորություն ընձեռելու համար, տեխնիկական օժանդակությունը խթանվում է՝ 
քիմիական նյութերի նկատմամբ տեխնիկական տեղեկությունները տրամադրելու, 
փորձագետների փոխանակումը խթանելու, նշանակված ազգային մարմինները ստեղծելու 
կամ պահպանելու հարցում աջակցության և թունաքիմիկատի վտանգավոր 
միացությունների նույնականացման համար տեխնիկական փորձագիտությունը 
տրամադրելու միջոցով և Քարտուղարությանը ծանուցումներ պատրաստելու համար:  

Հանձնաժողովը և անդամ պետություններն ակտիվորեն մասնակցում են «Քիմիական 
նյութերի անվտանգության մասին» միջկառավարական ֆորումի կողմից ստեղծված 
Կարողությունների ստեղծման մասին Տեղեկատվական ցանցում` այն ծրագրերի մասին 
տեղեկություններ տրամադրելով, որոնց նրանք օժանդակում կամ ֆինանսավորում են` 
զարգացող երկրներում և անցումային տնտեսություններում գտնվող երկրներում քիմիական 
նյութերի կառավարումը բարելավելու նպատակով: 

Հանձնաժողովը և անդամ պետությունները նաև ուսումնասիրում են հասարակական 
կազմակերպություններին օժանդակություն տրամադրելու հարցը: 

 



Հոդված 21 

Մոնիտորինգը և հաշվետվություններ ներկայացնելը 

1. Անդամ պետությունները պարբերաբար Հանձնաժողով են ուղարկում սույն 
Կանոնակարգով նախատեսվող ընթացակարգերի գործողության, այդ թվում նաև` մաքսային 
հսկողությունների, խախտումների, պատժամիջոցների և ուղղիչ միջոցների մասին 
տեղեկություններ:  

2. Հանձնաժողովը սույն Կանոնակարգով նախատեսվող գործառույթների իրականացման 
մասին պարբերաբար հաշվետվություն է կազմում, որի համար այն պատասխանատու է և 
այն զետեղում է 1-ին պարբերության համաձայն անդամ պետությունների կողմից 
տրամադրվող տեղեկությունների ինտեգրման մասին հանրագումարային զեկույցի մեջ: Այդ 
զեկույցի ամփոփ նկարագիրը, որը տեղադրվում է Համացանցում, ուղարկվում է Եվրոպական 
պառլամենտ և Խորհուրդ:  

3. 1-ին և 2-րդ պարբերությունների համաձայն տրամադրվող տեղեկությունների մասով 
անդամ պետությունները և Հանձնաժողովը կատարում են տվյալների կոնֆիդենցիալությունը 
և սեփականությունը պաշտպանելու մասով համապատասխան պարտավորությունները: 

 

Հոդված 22 

Հավելվածներն արդիականացնելը 

1. I հավելվածում քիմիական նյութերի ցանկն ուսումնասիրվում է Հանձնաժողովի կողմից 
առնվազն ամեն տարի` Համայնքի իրավունքում և Կոնվենցիայի համաձայն՝ զարգացումների 
հիման վրա: 

Երբ որոշվում է, թե արդյոք Համայնքի մակարդակով վերջնական կարգավորիչ 
գործողությունը հանգեցնում է արգելքի կամ խիստ սահմանափակման, այդ գործողության 
ազդեցությունը գնահատվում է «թունաքիմիկատներ» և «արդյունաբերական քիմիկատներ» 
կատեգորիաների շրջանակում ենթակատեգորիաների մակարդակով: Եթե վերջնական 
կարգավորիչ գործողությունները արգելում կամ խիստ սահմանափակում են քիմիական 
նյութը ենթակատեգորիաներից որևէ մեկում, այն ներառվում է I հավելվածի 1-ին մասում:  

2. Երբ որոշվում է, թե արդյոք Համայնքի մակարդակով վերջնական կարգավորիչ 
գործողությունը հանգեցնում է արգելքի կամ խիստ սահմանափակման այնպես, որ 
համապատասխան քիմիական նյութը պետք է ենթարկվի նախնական հիմնավորված 
համաձայնության` ծանուցման 10-րդ հոդվածի համաձայն, այդ գործողության ազդեցությունը 
գնահատվում է  «թունաքիմիկատներ» և «արդյունաբերական քիմիկատներ» կատեգորիաների 
մակարդակով: Եթե վերջնական կարգավորիչ գործողությունն արգելում կամ խիստ 
սահմանափակում է քիմիական նյութը ենթակատեգորիաներից որևէ մեկում, ապա այն 
ներառվում է I հավելվածի 2-րդ մասում:  

3. I հավելվածում քիմիական նյութերը ներառելու որոշումը կամ, անհրաժեշտության 
դեպքում, դրանց մուտքագրումը փոփոխելու որոշումն ընդունվում է առանց անհիմն 
ուշացումների:  

4. Սույն Կանոնակարգի ոչ էական տարրերը փոփոխելու համար նախատեսվող հետևյալ 
միջոցներն ընդունվում են 24(3) հոդվածում  նշված` նախատեսվող մանրամասն 
ուսումնասիրություն ներառող կարգավորիչ ընթացակարգի համաձայն:    



ա) Համայնքի մակարդակով վերջնական կարգավորիչ գործողությունից հետո 2-րդ 
պարբերության համաձայն, I հավելվածի 1-ին կամ 2-րդ մասերում քիմիական նյութ 
ներառելուն ուղղված միջոցները,   

բ) V հավելվածի 1-ին մասում թիվ 850/2004/ԵՀ կանոնակարգով կարգավորվող քիմիական 
նյութը ներառելուն ուղղված միջոցները,  

գ) I հավելվածը փոփոխելուն ուղղված այլ միջոցներ, այդ թվում նաև` առկա 
մուտքագրումներում փոփոխություններին ուղղված միջոցները, 

դ) V հավելվածի 2-րդ մասում Համայնքի մակարդակով արդեն արտահանումն արգելելու 
ենթակա քիմիական նյութ ներառելուն ուղղված միջոցները, 

ե) II, III, IV և VI հավելվածները փոփոխելուն ուղղված միջոցները, 

զ) V հավելվածում առկա մուտքագրված տվյալները փոփոխելուն ուղղված միջոցները:    

 

Հոդված 23 

Տեխնիկական ուղեցույցը 

Հանձնաժողովը, 24(2) հոդվածում նշված խորհրդատվական ընթացակարգի համաձայն, 
սահմանում է տեխնիկական ուղեցույց` հեշտացնելու համար սույն Կանոնակարգի 
ամենօրյա կիրառումը: 

Եվրոպական միության պաշտոնական տեղեկագրի ‘C’ շարքում հրատարակվում է 
տեխնիկական ուղեցույց: 

 

Հոդված 24 

Կոմիտեն 

1. Հանձնաժողովին աջակցում է 1907/2006/ԵՀ հրահանգի 133-րդ հոդվածի համաձայն 
ստեղծված կոմիտեն։  

2. Այն դեպքերում, երբ հղում է կատարվում սույն պարբերությանը, կիրառվում են 1999/468/ԵՀ 
որոշման 3-րդ և 7-րդ հոդվածները՝ հաշվի առնելով դրա 8–րդ հոդվածի դրույթները։  

3. Եթե հղում է կատարվում սույն պարբերությանը, ապա կիրառվում են 1999/468/ԵՀ որոշման 
5ա(1)-(4) և 7-րդ հոդվածները՝ հաշվի առնելով դրա 8–րդ հոդվածի դրույթները:  

 

Հոդված 25 

Թիվ 304/2003 կանոնակարգին արվող (ԵՀ) հղումները 

Թիվ 304/2003/ԵՀ կանոնակարգին արվող հղումները մեկնաբանվում են որպես սույն 
Կանոնակարգին արվող հղումներ:    

 

 

 

 



Հոդված 26 

Ուժի մեջ մտնելը 

Սույն Կանոնակարգն ուժի մեջ է մտնում Եվրոպական միության պաշտոնական 
տեղեկագրում հրապարակմանը հաջորդող օրը։  

17(2) հոդվածը կիրառվում է 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ից։ 

Սույն Կանոնակարգն ամբողջությամբ պարտադիր է և անմիջականորեն կիրառելի է բոլոր 
անդամ պետություններում։   

 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ I  

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿ 

(6–րդ հոդվածում նշված) 

ՄԱՍ 1 

Արտահանման ծանուցման ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութերի ցանկ 

(7–րդ հոդվածում նշված) 

Հարկավոր է նշել, որ հավելվածի սույն մասում նշվող քիմիական նյութերը ենթակա են 
նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգին, 7(2), (3) և (4) հոդվածով 
սահմանված արտահանման ծանուցման պարտավորությունները չեն կիրառվում` 
պայմանով, որ կատարվել են 7(6)(բ) և (գ) հոդվածով սահմանված պայմանները: Այն 
քիմիական նյութերը, որոնք ստորև բերած ցանկում նշված են ‘#’ խորհրդանշանով, սույն 
հավելվածի 3-րդ մասում թվարկվում են՝ հղման հեշտության համար:  

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ եթե Համայնքի վերջնական կարգավորիչ գործողության բնույթից 
ելնելով, հավելվածի սույն մասում նշված քիմիական նյութերը պետք է ենթարկվեն 
նախնական հիմնավորված համաձայնության ծանուցման, սույն հավելվածի 2-րդ մասում 
ներկայացվում են նաև այդ քիմիական նյութերը: Այդ քիմիական նյութերը ստորև բերված 
ցանկում նշված են ‘+’ խորհրդանշանով:  



 

 

Քիմիական նյութ CAS համարը Einecs 
համարը 

ՀԱ 
ծածկագի
ր 

Ենթակատեգորի
ա (1)   

Օգտագործման 
սահմանափակու
մը (2)   

Երկրներ, որոնց 
համար 
ծանուցում չի 
պահանջվում  

1,1,1-Եռաքլորէթան 71-55-6 200-756-3 2903 19 10 i(2) b    

1,2-Երկբրոմէթան (էթիլենի երկբրոմիդ) 
# 

106-93-4 203-444-5 2903 31 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

1,2-Երկքլորէթան (էթիլենի երկբրոմիդ) 
# 

107-06-2 203-458-1 2903 15 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

  i(2) b    



Ցիս-1,3-դիքլորպրոպեն ((1Z)-1,3-
դիքլորպրոպ-1-են) 

10061-01-5 233-195-8 2903 29 00 p(1)-p(2) b-b   

 

1,3-դիքլորպրոպեն (2)   542-75-6 208-826-5 2903 29 00 p(1) b    

 

2-ամինաբուտանոլ 13952-84-6 237-732-7 2921 19 80 p(1)-p(2) b-b   

2-Նավթիլամին (նավթալեն-2-ամին) և
դրա աղերը + 

91-59-8, 553-
00-4, 612-52-2 և
այլն 

202-080-4, 
209-030-0, 
210-313-6 
և այլն 

2921 45 00 i(1) b    

  i(2) b    

 

2-նավթիլոքսիքացախային թթու 120-23-0 204-380-0 2918 99 90 p(1) b    

 

2,4,5-T և դրա աղերն ու եթերները # 93-76-5 և այլն 202-273-3 
և այլն 

2918 91 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 



4-Ամինոբիֆենիլ (բիֆենիլ-4-ամին) և
դրա աղերը + 

92-67-1, 2113-
61-3 և այլն 

202-177-1 
և այլն 

2921 49 80 i(1) b    

  i(2) b    

4-Նիտրաբիֆենիլ + 92-93-3 202-204-7 2904 20 00 i(1) b    

  i(2) b    

Ացեֆատ+ 30560-19-1 250-241-2 2930 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Ացիլֆլյուորֆեն 50594-66-6 256-634-5 2916 39 00 p(1)-p(2) b-b   

Ալաքլոր+ 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p(1) b    

Ալդիկարբ+ 116-06-3 204-123-2 2930 90 85 p(1)-p(2) sr-b   

Ամենտրին 834-12-8 212-634-7 2933 69 80 p(1)-p(2) b-b   

 

Ամիտրազ+  33089-61-1 251-375-4 2925 29 00 p(1)-p(2) b-b   

 

Անթրաքինոն 84-65-1 201-549-0 2914 61 00 p(1)-p(2) b-b   

 

Մկնդեղի միացություններ       p(2) sr   

Ասբեստային մանրաթել + 1332-21-4 և այլ         Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 



հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Երկնագույն ասբեստ # 12001-28-4   2524 10 00 i b    

Ամոզիտ  # 12172-73-5   2524 90 00 i b    

Անթոֆիլիտ # 77536-67-5   2524 90 00 i b    

Ակտինոլիթ # 77536-66-4   2524 90 00 i b    

Տրեմոլիթ # 77536-68-6   2524 90 00 i b    

Քրիզոտիլ+ 12001-29-5 կամ
132207-32-0 

  2524 90 00 i b    

 

Ատրազին+ 1912-24-9 217-617-8 2933 69 10 p(1) b    

 

Ազինֆոս-էթիլ 2642-71-9 220-147-6 2933 99 90 p(1)-p(2) b-b   

Ազինֆոս-մեթիլ 86-50-0 201-676-1 2933 99 90 p(1) b    

 

Բենֆուրակարբ 82560-54-1   2932 99 00 p(1) b    



 

Բենզուլթափ 17606-31-4   2930 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Բենզին (1)   71-43-2 200-753-7 2902 20 00 i(2) sr   

Բենզիդինը և դրա աղերը + 

Բենզիդինի ածանցյալներ+ 

92-87-5, 36341-
27-2 և այլ 

202-199-1, 
252-984-8 
և այլ 

2921 59 90 i(1)-i(2) 

i(2) 

sr-b 

b  

  

  — —         

Բինապակրիլ# 485-31-4 207-612-9 2916 19 50 p(1)-p(2) 

i(2) 

b-b 

b  

Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

 

Բուտրալին 33629-47-9 251-607-4 2921 49 00 p(1) b    

 

Կադմիում և դրա միացությունները 7440-43-9 և այլ 231-152-8 
և այլ 

8107 

32064930 
և այլ 

i(1) sr   



Կադուսաֆոս+ 95465-99-9 չի 
կիրառվու
մ 

2930 90 85 p(1) b    

Կալցիֆերոլ 50-14-6 200-014-9 2936 29 90 p(1) b    

Կապտաֆոլ# 2425-06-1 219-363-3 2930 50 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Կարբարիլ + 63-25-2 200-555-0 2924 29 95 p(1)-p(2) b–bb–b   

Կարբոֆուրան + 1563-66-2 216-353-0 2932 99 85 p(1) b    

Քառաքլորային ածխաջուր 56-23-5 200-262-8 2903 14 00 i(2) b    

Կարբոսուլֆան + 55285-14-8 259-565-9 2932 99 85 p(1) b    

Կարտապ 15263-53-3   2930 20 00 p(1)-p(2) b-b   

Քինոմեթիոնաթ 2439-01-2 219-455-3 2934 99 90 p(1)-p(2) b-b   

Քլորդեկոն 143-50-0 205-601-3 2914 70 00 p(2) sr   

Քլորդիմեֆորմ# 6164-98-3 228-200-5 2925 21 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 



հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Քլորֆենապիր+ 122453-73-0   2933 99 90 p(1) b    

Քլրորֆենվինֆոս 470-90-6 207-432-0 2919 90 90 p(1)-p(2) b-b   

Քլորմեֆոս 24934-91-6 246-538-1 2930 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Քլորոբենզիլատ# 510-15-6 208-110-2 2918 18 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Քլորոֆորմ 67-66-3 200-663-8 2903 13 00 i(2) b    

Քլոզոլինատ+ 84332-86-5 282-714-4 2934 99 90 p(1)-p(2) b-b   

Խոլեկալցիֆերոլ 67-97-0 200-673-2 2936 29 90 p(1) b    

Կումաֆուրիլ 117-52-2 204-195-5 2932 29 85 p(1)-p(2) b-b   

Կրեոզոտ և կրեոզոտին առնչվող 8001-58-9 232-287-5 2707 91 00       



նյութեր 

  61789-28-4 263-047-8         

  84650-04-4 283-484-8 3807 00 90       

  90640-84-9 292-605-3         

  65996-91-0 266-026-1   i(2) b    

  90640-80-5 292-602-7         

  65996-85-2 266-019-3         

  8021-39-4 232-419-1         

  122384-78-5 310-191-5         

Կրիմիդին 535-89-7 208-622-6 2933 59 95 p(1) b    

Ցիանազին 21725-46-2 244-544-9 2933 69 80 p(1)-p(2) b-b   

Ցիգալոտրին 68085-85-8 268-450-2 2926 90 95 p(1) b    

DBB (երկ-м-օքսո-երկ-n-
բութիլստանիո-
հիդրոքսիբորան/երկօքսաստանաբորե
տան-4-օլ) 

75113-37-0 401-040-5 2931 00 95 i(1) b    

Դիազինոն 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p(1) b    

Դիքլորֆոս 62-73-7 200-547-7 2919 90 90 p(1) b    



 

Դիկոֆոլ 115-32-2 204-082-0 2906 29 00 p(1)-p(2) b-b   

 

< 78 % p պարունակությամբ դիկոֆոլ, 
p'-դիկոֆոլ կամ 1 գ/կգ
երկքլորաերկֆենիլեռքլորէթանի  և
երկքլորաերկֆենիլեռքլորէթանի 
միացություններ+  

115-32-2 204-082-0 2906 29 00 p(1)-p(2) b-b   

Դիմեթենամիդ+ 87674-68-8 չի 
կիրառվու
մ 

2934 99 90 p(1) b    

 

Դինիկոնազոլ-M 83657-18-5 չի 
կիրառվու
մ 

2933 99 80 p(1) b    

 

դինիտրո-օրտո-կրեզոլ (DNOC) և դրա
աղերը (ինչպես օրինակ` ամոնիակային
աղ, կալիումի աղ ու նատրիումի աղ) #  

534-52-1 

2980-64-5 

5787-96-2 

2312-76-7 

208-601-1

221-037-0

— 

219-007-7 

2908 99 90 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 



կայքում 

Դինոբուտոն 973-21-7 213-546-1 2920 90 10 p(1)-p(2) b-b   

Դինոսեբ և դրա աղերն  ու եթերները # 88-85-7 

և այլն 

201-861-7

և այլն 

2908 91 00 

2915 36 00 

p(1)-p(2) 

i(2) 

b-b 

b  

Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Դինոտերբ+ 1420-07-1 215-813-8 2908 99 90 p(1)-p(2) b-b   

————— 

 

 

Ֆենարիմոլ+ 60168-88-9 262-095-7 2933 59 95 p(1) b    

 

Ֆենիտրոտիոն 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p(1) b    

Ֆենպրոպատրին 39515-41-8 254-485-0 2926 90 95 p(1)-p(2) b-b   

Ֆենտիոն + 55-38-9 200-231-9 2930 90 85 p(1) sr   



Ֆենտին ացետատ+  900-95-8 212-984-0 2931 00 95 p(1)-p(2) b-b   

Ֆենտին հիդրօքսիդ + 76-87-9 200-990-6 2931 00 95 p(1)-p(2) b-b   

Ֆենվալերատ 51630-58-1 257-326-3 2926 90 95 p(1) b    

Ֆերբամ 14484-64-1 238-484-2 2930 20 00 p(1)-p(2) b-b   

Ֆտորացետամիդ  # 640-19-7 211-363-1 2924 12 00 p(1) b  Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Ֆլյուրենոլ 467-69-6 207-397-1 2918 19 85 p(1)-p(2) b-b   

 

Ֆլուրպրիմիդոլ 56425-91-3 չի 
կիրառվու
մ 

2933 59 95 p(1) b    

 

Ֆուրատիոկարբ 65907-30-4 265-974-3 2932 99 85 p(1)-p(2) b-b   

Հալոքսիֆոպ-R+ 95977-29-0 չի 
կիրառվու

2933 39 99 p(1) b    



մ 

(Հալոքսիֆոպ-P-մեթիլ եթեր) (72619-32-0) (406-250-
0) 

(2933 39 9
9) 

      

HCH/հեքսաքլորօցիլոհեքսան 
(խառնված իզոմերներ) # 

608-73-1 210-168-9 2903 51 00 p(1)-p(2) b-srb-sr Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Հեքսաքլորէթան 67-72-1 200-666-4 2903 19 80 i(1) sr   

Հեքսացինոն 51235-04-2 257-074-4 2933 69 80 p(1)-p(2) b-b   

Իմինոկտադին 13516-27-3 236-855-3 2925 29 00 p(1)-p(2) b-b   

Իզոքսաթիոն 18854-01-8 242-624-8 2934 99 90 p(1) b    

Լինդան (г-HCH) # 58-89-9 200-401-2 2903 51 00 p(1)-p(2) b-sr Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 



Մալաթիոն 121-75-5 204-497-7 2930 90 85 p(1) b    

ա)  Մալեինաթթվի հիդրազիդ և դրա
աղերը, բացի խոլինի, կալիումի ու
նատրիումի աղերից 

123-33-1 204-619-9 2933 99 90 p(1) b    

բ)  Թթվի համարժեքի հիման վրա
1մգ/կգ-ից ավելին ազատ
արտահայտված հիդրազին
պարունակող մալեինաթթվի
հիդրազիդի խոլին, կալիումի և
նատրիումի աղեր 

61167-10-0, 
51542-52-0, 
28330-26-9 

257-261-0, 
248-972-7 

2933 99 90       

Սնդիկի միացություններ, այդ թվում
նաև` սնդիկի անօրգանական
միացություններ, ալկիլի սնդիկի
միացություններ և ալկիլոքսիալկիլ և
արիլի սնդիկի միացություններ # 

10112-91-1, 
21908-53-2 և
այլն 

233-307-5, 
244-654-7 
և այլն 

2852 00 00 p(1)-p(2) b-sr Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

 

Մեթամիդոֆոս (3) +  10265-92-6 233-606-0 2930 50 00 p(1) b    

 

Մետամիդոֆոս (ակտիվ բաղադրիչի/l 
600 գ գերազանցող նյութի լուծվող
հեղուկ խառնուրդներ) # 

10265-92-6 233-606-0 2930 50 00 

3808 50 00 

p(2) b  Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 



հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Մեթիդաթիոն 950-37-8 213-449-4 2934 99 90 p(1)-p(2) b-b   

 

Մեթոմիլ 16752-77-5 240-815-0 2930 90 85 p(1)-p(2) b-b   

 

Մեթիլ-պարաթիոն + # 298-00-0 206-050-1 2920 11 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Մետոքսուրոն 19937-59-8 243-433-2 2924 21 90 p(1)-p(2) b-b   

Մոնոքրոտոֆոս # 6923-22-4 230-042-7 2924 12 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ



ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Մոնոլինուրոն 1746-81-2 217-129-5 2928 00 90 p(1) b    

Մոնոմեթիլ-երկբրոմո-երկֆենիլ մեթան

Առևտրային անվանումը DBBT + 

99688-47-8 402-210-1 2903 69 90 i(1) b    

Մոնոմեթիլ-երկքլորո-երկֆենիլ մեթան.

ֆիրմային անվանումը Ugilec 121 կամ
Ugilec 21 + 

— 400-140-6 2903 69 90 i(1)-i(2) b-b   

Մոնոմեթիլ-տետրաքլորոդիֆենիլ 
մեթան. 

ֆիրմային անվանումը Ugilec 141 + 

76253-60-6 278-404-3 2903 69 90 i(1)-i(2) b-b   

Մոնուրոն 150-68-5 205-766-1 2924 21 90 p(1) b    

 

Նիկոտին 54-11-5 200-193-3 2939 99 00 p(1) b    

 

Նիտրոֆեն+ 1836-75-5 217-406-0 2909 30 90 p(1)-p(2) b-b   

Նոնիլֆենոլներ C6H4(OH)C9H19 +  25154-52-3 
(ֆենոլ, նոնիլ-),

246-672-0 2907 13 00 i(1) sr   



  84852-15-3 
(ֆենոլ, 4-
նոնիլ-, 
ճյուղավորված
) 

284-325-5         

  11066-49-2 
(իզոնոնիլֆենո
լ), 

234-284-4         

  90481-04-2, 
(ֆենոլ, նոնիլ-, 
ճյուղավորված
), 

291-844-0         

  104-40-5(p-
նոնիլֆենոլ) և
այլ 

203-199-4 
և այլ 

        

Նոնիլֆենոլ էթոքսիլատներ
(C2H4O)nC15H24O + 

9016-45-9, 
26027-38-3, 
68412-54-4, 
37205-87-1, 
127087-87-0 և
այլ 

  3402 13 00 i(1) 

p(1)-p(2) 

sr 

b-b 

  

Օկտաբրոմօերկֆենիլի եթեր+ 32536-52-0 251-087-9 2909 30 38 i(1) sr   

Օմետոատ 1113-02-6 214-197-8 2930 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Օքսիդեմետոն-մեթիլ + 301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p(1) b    



 

Պարակվատ + 4685-14-7 225-141-7 2933 39 99 p(1) b    

 

Պարատիոն # 56-38-2 200-271-7 2920 11 00 p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Pebulate 1114-71-2 214-215-4 2930 20 00 p(1)-p(2) b-b   

Պենտաբրոմոերկֆենիլի եթեր+ 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i(1) sr   

Պենտաքլորոֆենոլ և դրա աղերն ու
եթերները # 

87-86-5 և այլն 201-778-6 
և այլն 

2908 11 00 

2908 19 00 
և այլն 

p(1)-p(2) b-sr Որպես հղում 
տես 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Պերֆլյուորոօկտան սուլֆոնատներ 1763-23-1 չի 
կիրառվու

2904 90 20 i(1) sr   



մ 

(PFOS) 2795-39-3   2904 90 20       

C8F17SO2X և այլն   և այլն       

(X = OH, մետաղական աղ (O-M+), 
քարաղ, ամիդ, պոլիմերներ ներառող
այլ ածանցյալներ) + (a)  

            

Պերմենտրին 52645-53-1 258-067-9 2916 20 00 p(1) b    

Ֆոզալոն ++ 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p(1) b    

Ֆոսֆամիդոն (նյութի լուծվող հեղուկ
խառնուրդներ, որոնք գերազանցում են
1 000 գ ակտիվ բաղադրիչը/l) # 

13171-21-6 
(խառնուրդ, (E) 
& (Z) 
իզոմերներ) 

236-116-5 2924 12 00 

3808 50 00 

p(1)-p(2) b-b Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

  23783-98-4 
((Z)-իզոմեր) 

          

  297-99-4 ((E)-
իզոմեր) 

          

Պոլիբրոմինացված բիֆենիլներ (PBB) # 13654-09-6 
36355-01-8 
27858-07-7 և

237-137-2 
252-994-2 

2903 69 90 
և այլն 

i(1) sr Որպես հղում 
տես 
Նախնական 



այլն 248- 696-7 հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Պոլիքլորինացված տերֆենիլ (PCT) #  61788-33-8 262-968-2 2903 69 90 i(1) b  Որպես հղում 
տես 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

 

Պրոսայմիդոն+ 32809-16-8 251-233-1 2925 19 95 p(1) b    

 

Պրոպաքլոր 1918-16-7 217-638-2 2924 29 98 p(1) b    

Պրոպանիլ 709-98-8 211-914-6 2924 29 98 p(1) b    

 

Պրոֆամ 122-42-9 204-542-0 2924 29 95 p(1) b    

Պիրազոֆոս + 13457-18-6 236-656-1 2933 59 95 p(1)-p(2) b-b   



Քինտոզին + 82-68-8 201-435-0 2904 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Scilliroside 507-60-8 208-077-4 2938 90 90 p(1) b    

 

Սիմազին+ 122-34-9 204-535-2 2933 69 10 p(1)-p(2) b-b   

 

Ստրիխնին/բնամոմ 57-24-9 200-319-7 2939 99 00 p(1) b    

Tecnazene + 117-18-0 204-178-2 2904 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Terbufos 13071-79-9 235-963-8 2930 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Քառաէթիլկապար# 78-00-2 201-075-4 2931 00 95 i(1) sr Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Տետրամեթիլ կապար# 75-74-1 200-897-0 2931 00 95 i(1) sr Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 



www.pic.int/ 
կայքում 

Թալիումի սուլֆատ 7446-18-6 231-201-3 2833 29 90 p(1) b    

Thiocyclam 31895-22-4 250-859-2 2934 99 90 p(1)-p(2) b-b   

Thiodicarb + 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p(1) b    

 

Tolylfluanid + 731-27-1 211-986-9 2930 90 85 p(1) b    

 

Տրիազոֆոս 24017-47-8 245-986-5 2933 99 90 p(1)-p(2) b-b   

 

Տրիբութիլոլովայի բոլոր
միացությունները, այդ թվում նաև` 

    2931 00 95 p(2) b  Որպես հղում՝ 
տե՛ս  
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 
www.pic.int/ 
կայքում 

Տրիբութիլոլովայի օքսիդ 56-35-9 200-268-0 2931 00 95 

Տրիբութիլոլովայի ֆլյուորիդ 1983-10-4 217-847-9 2931 00 95 

Տրիբութիլոլովայի մեթակրիլատ 2155-70-6 218-452-4 2931 00 95 

Տրիբութիլոլովայի բենզոատ 4342-36-3 224-399-8 2931 00 95 

Տրիբութիլոլովայի քլորիդ 1461-22-9 215-958-7 2931 00 95 

Տրիբութիլոլովայի լինոլեատ  24124-25-2 246-024-7 2931 00 95 



Տրիբութիլոլովայի նավթենատ # 85409-17-2 287-083-9 2931 00 95 

 

Եռքլորֆոն + 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p(1)-p(2) b-b   

 

Tricyclazole 41814-78-2 255-559-5 2934 99 90 p(1) b    

 

Տրիդեմորֆ 24602-86-6 246-347-3 2934 99 90 p(1)-p(2) b-b   

 

Տրիֆլորալին 1582-09-8 216-428-8 2921 43 00 p(1) b    

 

Տրիբութիլոլովայի միացություններից
բացի այլ եռօրգանոստանիկ
միացություններ  

— — 2931 00 95 

և այլն 

p(2) i(2) sr sr   

 

Տրիս (2,3-Դիբրոմպրոպիլ) ֆոսֆատ 126-72-7 204-799-9 2919 10 00 i(1) sr Որպես հղում՝ 
տե՛ս 
Նախնական 
հիմնավորված 
համաձայնությ
ան 
շրջաբերական 



www.pic.int/ 
կայքում 

Տրիս-ազիրինդինիլ-ֆոսֆինոքսիդ 
(1,1’,1’-ֆոսֆորիլտրիասիրիդին) + 

545-55-1 208-892-5 2933 99 90 i(1) sr   

Վամիդոթիոն 2275-23-2 218-894-8 2930 90 85 p(1)-p(2) b-b   

Վինկլոսոլին 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p(1) b    

Զինեբ 12122-67-7 235-180-1 293020-5 
կամ 
38249097 

p(1) b    

(*)   Ենթակատեգորիա` p(1) – բույսերի պաշտպանության արտադրանքի խմբում թունաքիմիկատ, p(2) — բիոցիդներ ներառող այլ 
թունաքիմիկատ, մասնագիտական օգտագործման համար արդյունաբերական քիմիկատ և i(2) – հանրային օգտագործման համար 
արդյունաբերական քիմիական նյութ:      

(**)   Օգտագործման սահմանափակում` sr —խիստ սահմանափակում, b — արգելում (համապատասխան ենթակատեգորիաների 
կամ կատեգորիայի համար)` Համայնքի օրենսդրության համաձայն:  

3)   Բացառությամբ շարժիչային վառելիքների, որոնք կարգավորվում են «Բենզինի և դիզելային վառելիքների հետ կապված» 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 1998 թվականի հոկտեմբերի 13-ի թիվ 98/70/ԵՀ հրահանգով (ՊՏ L 350, 28.12.1998թ., էջ 58): 
Թիվ 1882/2003/ԵՀ կանոնակարգով վերջին անգամ փոփոխված հրահանգ (ՊՏ L 284, 31.10.2003թ., էջ 1): 

4)   Այս մուտքագրումը չի ներգործում ցիս-1,3-դիլքլորպրոպենի համար առկա տվյալների վրա (CAS No 10061-01-5): 

5)   Այս մուտքագրումը չի ներգործում մեթամիդոֆոսի լուծվող հեղուկ միացությունների առկա տվյալների վրա, որը գերազանցում է 
600 գ ակտիվ բաղադրիչը/l: 

CAS No = Քիմիական նյութերի հակիրճ նկարագրության ծառայության համարը: 

# Նախնական հիմնավորված համաձայնեցված ընթացակարգին ենթակա կամ մասամբ ենթակա քիմիական նյութ:  

+ Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութ:  



ա) Մուտքագրումը կիրառվում է 2008 թվականի հունիսի 27-ից:  



ՄԱՍ 2 

Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութերի 
ցանկ 

(10–րդ հոդվածում նշված) 

Սույն ցանկում ներկայացված են նախնական հիմնավորված համաձայնության 
ընթացակարգին ենթակա քիմիական նյութերը:  Այն ընդհանուր առմամբ չի ներառում այն 
քիմիական նյութերը, որոնք արդեն ընդգրկված են նախնական հիմնավորված 
համաձայնության ընթացակարգում, որոնք թվարկված են սույն հավելվածի 3-րդ մասում: 

 

 

Քիմիական նյութ CAS համարը Einecs 
համարը 

ՀԱ 
ծածկագի
ր 

Կատեգորիա 
(1)   

Օգտագործման 
սահմանափակումը
(2)   

2-Նավթիլամին (նավթալեն-2-
ամին) և դրա աղերը  

91-59-8, 553-00-
4, 612-52-2 և
այլն 

080-4, 209-
030-0, 210-
313-6  և
այլն 

2921 45 00 i b  

4-ամինոբիֆենիլ (բիֆենիլ-4-
ամին) և դրա աղերը 

92-67-1, 2113-61-
3 և այլն 

202 -177 -1 
և այլն 

2921 49 80 i b  

4-նիտրաբիֆենիլ  92-92-3 202-204-7 2904 20 00 i b  

Ացեֆատ 30560-19-1 250-241-2 2930 90 85 p b  

Ալաքլոր 15972-60-8 240-110-8 2924 29 95 p b  

Ալդիկարբ 116-06-3 204-123-2 2930 90 85 p sr 

 

Ամիտրազ 33089-61-1 251-375-4 2925 29 00 p b  

 

Անթրաքինոն 84-65-1 201-549-0 2914 61 00 p b  

 

Ասբեստային մանրաթելեր 
Քրիզոտիլ 

12001-29-5 կամ
132207-32-0 

  2524 90 00 i b  

 

Ատրազին 1912-24-9 217-617-8 2933 69 10 p b  

 



Ազիֆոս-մեթիլ 86-50-0 201-676-1 2933 99 80 p b  

 

Բենզիդինը և դրա աղերը 92-87-5, 36341-
27-2 և այլն 

202-199-1, 
252-984-8 և
այլն 

2921 59 90 i sr 

  — —       

Բենզիդինի ածանցյալներ           

 

Բուտրալին 33629-47-9 251-607-4 2921 49 00 p b  

————— 

 

————— 

 

 

Դիազինոն 333-41-5 206-373-8 2933 59 10 p sr 

Դիքլորֆոս 62-73-7 200-547-7 2919 90 00 p sr 

 

Դիկոֆոլ 115-32-2 204-082-0 2906 29 00 p b  

 

< 78 % p պարունակությամբ 
դիկոֆոլ, p'-դիկոֆոլ կամ 1 գ/կգ 
երկքլորաերկֆենիլեռքլորէթանի  
և   
երկքլորաերկֆենիլեռքլորէթանի 
միացություններ  

115-32-3 204-082-0 2906 29 00 p b  

Դիմեթենամիդ 87674-68-8 չի 
կիրառվում

2934 99 90 p b  

 

Դինիկոնազոլ-M 83657-18-5 չի 
կիրառվում

2933 99 80 p b  

 



Դինոտերբ 1420-07-1 215-813-8 2908 99 90 p b  

Էնդոսուլֆան 115-29-7 204-079-4 2920 90 85 p b  

 

Ֆենարիմոլ 60168-88-9 262-095-7 2933 59 95 p b  

Ֆենիտրոտիոն 122-14-5 204-524-2 2920 19 00 p sr 

 

Ֆենտիոն 55-38-9 200-231-9 2930 90 85 p sr 

Ֆենտին ացետատ  900-95-8 212-984-0 2931 00 95 p b  

Ֆենտին հիդրօքսիդ 76-87-9 200-990-6 2931 00 95 p b  

 

Ֆլուրպրիմիդոլ 56425-91-3 չի 
կիրառվում

2933 59 95 p b  

————— 

 

Մեթամիդոֆոս (1)   10265-92-6 233-606-0 2930 50 00 p b  

 

Մեթիլ-պարաթիոն # 298-00-0 206-050-1 2920 11 00 p b  

Մոնոմեթիլ-երկբրոմո-երկֆենիլ 
մեթան 

ֆիրմային անվանումը DBBT 

99688-47-8 401-210-1 2903 69 90 i b  

Մոնոմեթիլ-երկքլորո-երկֆենիլ 
մեթան 

ֆիրմային անվանումը Ugilec 121 
կամUgilec 21 + 

— 400-140-6 2903 69 90 i b  

Մոնոմեթիլ-տետրաքլորոդիֆենիլ 
մեթան. 

ֆիրմային անվանումը Ugilec 141 

76253-60-6 278-404-3 2903 69 90 i b  

 

Նիկոտին 54-11-5 200-193-3 2939 99 00 p b  



 

Նիտրոֆեն 1836-75-5 217-406-0 2909 30 90 p b  

Նոնիլֆենոլներ C6H4(OH)C9H19   25154-52-3 
(ֆենոլ, նոնիլ-), 

246-672-0 2907 13 00 i sr 

  84852-15-3 
(ֆենոլ, 4-նոնիլ-, 
ճյուղավորված) 

284-325-5       

  11066-49-2 
(իզոնոնիլֆենոլ),

234-284-4       

  90481-04-2, 
(ֆենոլ, նոնիլ-, 
ճյուղավորված),

291-844-0       

  104-40-5(p-
նոնիլֆենոլ) և
այլն 

203 -199 -4 
և այլն 

      

Նոնիլֆենոլ էթոքսիլատներ 
(C2H4O)nC15H24O 

9016-45-9, 26027-
38-3, 68412-54-4, 
37205-87-1, 
127087-87-0 և
այլն 

  3402 13 00 i 

p 

sr 

b  

Օկտաբրոմօդիֆենիլի եթեր 32536-52-0 251-087-9 2909 30 38 i sr 

Օքսիդեմետոն-մեթիլ 301-12-2 206-110-7 2930 90 85 p b  

 

Պարակվատ  1910-42-5 217-615-7 2933 39 99 p b  

 

Պենտաբրոմոդիֆենիլ եթեր 32534-81-9 251-084-2 2909 30 31 i sr 

Պերֆլյուրոօկտանի 
սուլֆոնատներ 

1763-23-1 չի 
կիրառվում

2904 90 20 i sr 

(X = OH, քարաղ, ամիդ, 
պոլիմերներ ներառող այլ 
ածանցյալներ) + (a) 

2795-39-3 

և այլն 

  2904 90 20

և այլն 

    

Ֆոզալոն 2310-17-0 218-996-2 2934 99 90 p b  

 



Պրոցիմիդոն 32809-16-8 251-233-1 2925 19 95 p b  

 

Պրոպաքլոր 1918-16-7 217-638-2 2924 29 98 p b  

 

Պիրազոֆոս 13457-18-6 236-656-1 2933 59 95 p b  

Խինտոզին 82-68-8 201-435-0 2904 90 85 p b  

 

Սիմազին 122-34-9 204-535-2 2933 69 10 p b  

 

Tecnazene 117-18-0 204-178-2 2904 90 85 p b  

Thiodicarb 59669-26-0 261-848-7 2930 90 85 p b  

 

Tolylfluanid 731-27-1 211-986-9 2930 90 85 p sr 

 

Եռքլորֆոն 52-68-6 200-149-3 2931 00 95 p b  

 

Տրիբութիլոլովայի 
միացություններից բացի 
եռօրգանոստանիկ 
միացություններ  

— — 2931 00 95

և այլն 

p sr 

 

Վինկլոսոլին 50471-44-8 256-599-6 2934 99 90 p b  

 

(*)   Կատեգորիա` p — թունաքիմիկատ,. i — արդյունաբերական քիմիական նյութ: 

(**)   Օգտագործման սահմանափակում` sr —խիստ սահմանափակում, b — արգելում (համապատասխան
ենթակատեգորիաների կամ կատեգորիայի համար:  

3)   Այս մուտքագրումը չի ներգործում I հավելվածի 3-րդ մասում մեթամիդոֆոսի լուծվող հեղուկ
միացությունների առկա տվյալների վրա, որը գերազանցում է 600 գ ակտիվ բաղադրիչը/l: 

CAS No = Քիմիական նյութերի հակիրճ նկարագրության ծառայության համարը: 

# Նախնական հիմնավորված համաձայնեցված ընթացակարգին ենթակա կամ մասամբ ենթակա քիմիական



նյութ:  

 



ՄԱՍ 3 

Ռոտերդամի կոնվենցիայի համաձայն՝ նախնական հիմնավորված համաձայնեցված 
ընթացակարգ անցնող քիմիական նյութերի ցանկ` 

(նշված՝ 12–րդ և 13–րդ հոդվածներում) 

(Ցուցադրված կատեգորիաները Կոնվենցիայում նշվածներն են) 

 

 

Քիմիական նյութ  
Համապատասխ
ան CAS համար
(համարներ)   

Ներդաշնակեցվա
ծ համակարգի
ծածկագիր 

Մաքուր նյութ 

Ներդաշնակեցվ
ած համակարգի 
ծածկագիր 

Խառնուրդներ, 
նյութը 
պարունակող 
պրեպարատներ 

 Կատեգորիա 

2,4,5-T և դրա աղերն ու 
եթերները # 

93-76-5 # 2918.91 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Ալդրին (1)   309-00-2 2903.52 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Բինապակրիլ 485-31-4 2916.19 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Կապտաֆոլ 2425-06-1 2930.50 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Քլորդան (1)   57-74-9 2903.52 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Քլորդիմեֆորմ 6164-98-3 2925.21 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Քլորոբենզիլատ 510-15-6 2918.18 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Երկքլորաերկֆենիլեռքլորէթան 
(1)   

50-29-3 2903.62 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Դիլդրին (1)   60-57-1 2910.40 3808.50 Թունաքիմիկատ 

դինիտրոօրտոկրեզոլ (DNOC) և 
դրա աղերը (ինչպես 
օրինակ`ամոնիակային աղ, 
կալիումի աղ և նատրիումի 
աղ)   

534-52-1, 2980-
64-5, 5787-96-2, 
2312-76-7 

2908.99 3808.91 

3808.92 

3808.93 

Թունաքիմիկատ 

Դինոսեբ և դրա աղերն ու 
եթերները 

88-85-7 # 2908.91 3808.50 Թունաքիմիկատ 

1,2-Երկրբրոմեթան (էթիլենի 
երկբրոմիդ) # 

106-93-4 2903.31 3808.50 Թունաքիմիկատ 



Էթիլեն դիքլորիդ (1,2-
երկքլորէթան) 

107-06-2 2903.15 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Էթիլենի օքսիդ 75-21-8 2910.10 3808.50 

3824.81 

Թունաքիմիկատ 

Ֆլյուորաացետամիդ 640-19-7 2924.12 3808.50 Թունաքիմիկատ 

HCH/հեքսաքլորօցիլոհեքսան 
(խառնված իզոմերներ) 

608-73-1 2903.51 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Հեպտաքլոր (1)   76-44-8 2903.52 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Հեքսաքլորոբենզին (1)   118-74-1 2903.62 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Լինդան 58-89-9 2903.51 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Սնդիկի միացություններ, այդ 
թվում նաև` սնդիկի 
անօրգանական 
միացություններ, ալկիլի 
սնդիկի միացություններ և 
ալկիլոքսիալկիլ և արիլի 
սնդիկի միացություններ 

10112-91-1, 
21908-53-2 և այլ 

Տե՛ս նաև. 

www.pic.int/ 

2852.00 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Մոնոկրոտոֆոս 6923-22-4 2924.12 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Պարատիոն 56-38-2 2920.11 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Պենտաքլորոֆենոլ և դրա 
աղերն ու եթերները 

87-86-5 # 2908.11 

2908.19 

3808.50 

3808.91 

3808.92 

3808.93 

3808.94 

3808.99 

Թունաքիմիկատ 

Տոքսաֆին (1)   8001-35-2 — 3808.50 Թունաքիմիկատ 

Հետևյալ միացությունը 
պարունակող փոշու կազմեր 
7 % կամ ավելի Բենոմիլ, 10 % 
կամ ավելին Կարբոֆուրան և 
15 % կամ ավելին Թիրամ   

17804-35-2 

1563-66-2 

137-26-8 

— 3808.92 Խիստ վտանգավոր
թունաքիմիկատային 
միացություն 

Մետամիդոֆոս (նյութի լուծվող 
հեղուկ խառնուրդներ, որոնք 
գերազանցում են  600 գ ակտիվ 

10265-92-6 2930.50 3808.50 Խիստ վտանգավոր
թունաքիմիկատային 
միացություններ 



բաղադրիչը/l) 

Մեթիլ-պարաթիոն (էմուլսային 
խտանյութ (EC) 19,5 % և 
ավելին՝ ակտիվ 
բաղադրատարրով և փոշիներ՝ 
1,5 % ակտիվ 
բաղադրատարրով)  

298-00-0 2920.11 3808.50 Խիստ վտանգավոր
թունաքիմիկատային 
միացություններ 

Ֆոսֆամիդոն (նյութի լուծվող 
հեղուկ խառնուրդներ, որոնք 
գերազանցում են 1 000 գ 
ակտիվ բաղադրիչը/l) 

  2924.12 3808.50 Խիստ վտանգավոր
թունաքիմիկատային 
միացություններ 

խառնուրդ (E) & (Z) իզոմերներ 13171-21-6       

(Z)-իզոմեր 23783-98-4       

(E)-իզոմեր 297-99-4       

Ասբեստային մանրաթելեր   2524.10 

2524.90 

6811.40 

6812.80 

6812.91 

6812.92 

6812.93 

6812.99 

6813.20 

Արդյունաբերական 

Երկնագույն ասբեստ 12001-28-4 2524.10     

Ակտինոլիթ 77536-66-4 2524.90     

Անթոֆիլիթ 77536-67-5 2524.90     

Ամոզիտ 12172-73-5 2524.90     

Տրեմոլիթ 77536-68-6 2524.90     

Պոլիբրոմինացված բիֆենիլներ 
(PBB) 

        

— (հեքսա-) 36355-01-8 — 3824.82   

        Արդյունաբերական 

— (օկտա-) 27858-07-7       

— (դեկա-) 13654-09-6       



Պոլիքլորինացված բիֆենիլներ 
(PCB) (1)  

1336-36-3 — 3824.82 Արդյունաբերական 

Պոլիքլորինացված եռֆենիլներ 
(PCT)  

61788-33-8 — 3824.82 Արդյունաբերական 

Քառաէթիլկապար 78-00-2 2931.00 3811.11 Արդյունաբերական 

Տետրամեթոլ կապար 75-74-1 2931.00 3811.11 Արդյունաբերական 

 

Տրիբութիլոլովայի բոլոր 
միացությունները, այդ թվում 
նաև` 

  2931.00 3808.99 Թունաքիմիկատ 

Տրիբութիլոլովայի օքսիդ 56-35-9 2931.00 3808.99 

Տրիբութիլոլովայի ֆլյուորիդ 1983-10-4 2931.00 3808.99 

Տրիբութիլոլովայի 
մեթակրիլատ 

2155-70-6 2931.00 3808.99 

Տրիբութիլոլովայի բենզոատ 4342-36-3 2931.00 3808.99 

Տրիբութիլոլովայի քլորիդ 1461-22-9 2931.00 3808.99 

Տրիբութիլոլովայի լինոլեատ  24124-25-2 2931.00 3808.99 

Տրիբութիլոլովայի նավթենատ  85409-17-2 2931.00 3808.99 

 

Տրիս (2,3-դիբրոմպրոպիլ) 
ֆոսֆատ 

126-72-7 2919.10 3824.83 Արդյունաբերական 

(*)  Այս նյութերը ենթակա են արտահանման արգելման` սույն Կանոնակարգի 14(2) հոդվածի և V հավելվածի
համաձայն:  

# Հիմնական միացությունների միայն CAS համարներն են թվարկված: 

 

 

 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ II  

ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 



7–րդ հոդվածի համաձայն պահանջվող տեղեկություններ 

 

1. Այն նյութի նույնականացումը, որը պետք է արտահանվի` 

ա) տեսական և կիրառական քիմիայի միջազգային միության անվանացանկում անվանումը, 

բ) այլ անվանումներ (օրինակ` ԻՍՕ անվանումը, ընդունված անվանումները, առևտրային 
անվանումները և հապավումները), 

գ) առկա քիմիական նյութերի (Einecs) համարի և Քիմիական նյութերի հակիրճ 
նկարագրության ծառայությունների (CAS) թվի եվրոպական անվանացանկ,      

դ) CUS թիվ (Քիմիական նյութերի եվրոպական մաքսային անվանացանկ) և Համակցված 
անվանացանկի ծածկագիր,  

ե) նյութի հիմնական խառնուկները, երբ առանձնապես կարևոր են:  

2. Պրեպարատի նույնականացում, որը պետք է արտահանվի` 

ա) պրեպարատի առևտրային անվանումը և (կամ) նշանակումը,  

բ) I հավելվածում թվարկված յուրաքանչյուր նյութի համար 1-ին կետի համաձայն նշված 
տոկոսը և մանրամասները,  

գ) CUS թիվ (Քիմիական նյութերի եվրոպական մաքսային անվանացանկ) և Համակցված 
անվանացանկի ծածկագիր:  

3. Այն արտադրանքի նույնականացումը, որը պետք է արտահանվի` 

ա) արտադրանքի առևտրային անվանումը և (կամ)  նշանակումը,  

բ) I հավելվածում թվարկված յուրաքանչյուր նյութի համար, 1-ին կետի համաձայն նշված 
տոկոսը և մանրամասները:  

4. Արտահանման մասին տեղեկություններ` 

ա) առաքման երկիր, 

բ) ծագման երկիր, 

գ) այս տարվա առաջին արտահանման համար ակնկալվող ամսաթիվը, 

դ) տվյալ տարվա համապատասխան երկիր արտահանվելիք քիմիական նյութի գնահատված 
քանակ, 

ե) առաքման երկրում, եթե այն հայտնի է, նախատեսված օգտագործում՝ ներառյալ 
Ռոտերդամի Կոնվենցիայով կարգավորվող կատեգորիայի (կատեգորիաների) մասին 
տեղեկությունները, որի համաձայն կարգավորվում է օգտագործումը, 

զ) ներմուծողի կամ ներմուծող երկրի անվանումը, հասցեն և այլ համապատասխան 
մանրամասներ, 

է) ներմուծողի կամ ներմուծող երկրի անվանումը, հասցեն և այլ համապատասխան 
մանրամասներ: 

5. Նշանակված ազգային մարմինները` 



ա) Եվրոպական միությունում նշանակված մարմնի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի 
համարը և տելեքսը կամ էլեկտրոնային հասցեն, որից կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ 
ստացվել,  

բ) ներմուծող երկրում նշանակված մարմնի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի և ֆաքսի 
համարներն ու էլեկտրոնային փոստի հասցեն: 

6. Նախաձեռնվելիք նախազգուշական միջոցների մասին տեղեկություններ, այդ թվում նաև` 
վտանգի և ռիսկի ու անվտանգության խորհրդատվության կատեգորիա:  

7. Ֆիզիկոքիմիական, թունաքիմիական և էկոթունաբանական առանձնահատկությունների 
մասին ամփոփ նկարագիր: 

8. Եվրոպական միությունում քիմիական նյութի օգտագործում` 

ա) Ռոտերդամի կոնվենցիայի համաձայն օգտագործումները, կատեգորիան 
(կատեգորիաները) և Համայնքի կատեգորիաները ենթակա են հսկողության միջոցների 
(արգելում կամ խիստ սահմանափակում),  

բ) օգտագործումներ, որոնց համար քիմիական նյութը խիստ սահմանափակված չէ կամ 
արգելված, 

(օգտագործման կատեգորիա և ենթակատեգորիաներ` ինչպես սահմանված է Կանոնակարգի 
I հավելվածում), 

գ) արտադրված, ներմուծված, արտահանված և օգտագործված քիմիական նյութի 
քանակության գնահատում, եթե մատչելի է: 

9. Նախազգուշական միջոցերի մասին տեղեկություններ` նվազեցնելու քիմիական նյութի 
ազդեցությանը ենթարկվելը և արտանետումը: 

10. Կարգավորիչ սահմանափակումների ամփոփ նկարագիրը և դրանց պատճառները: 

11. 2(ա), (գ) և (դ) կետի համաձայն՝ IV հավելվածում տրված տեղեկությունների ամփոփ 
նկարագիրը: 

12. Ներմուծող Կողմի կողմից պահանջվելու դեպքում IV հավելվածում նշված մտահոգող և 
հետագա տեղեկությունների պատճառով Ներմուծող Կողմի կողմից տրամադրվող լրացուցիչ 
տեղեկություններ:  

 

 

 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ  III 

9–րդ հոդվածի համաձայն անդամ պետությունների նշանակված ազգային մարմինների 
կողմից Հանձնաժողովին մատակարարվելիք տեղեկությունները 

1. Նախորդ տարվա ընթացքում արտահանվող I hավելվածի համաձայն քիմիական նյութերի 
քանակության ամփոփ նկարագիրը (նյութերի, պրեպարատների և արտադրանքի տեսքով)`   

ա) Տարի, որի ընթացքում տեղի են ունեցել արտահանումները, 

բ) Ինչպես ստորև նշված է, արտահանվող քիմիական նյութերի քանակությունն ամփոփող 
աղյուսակ (նյութերի, պրեպարատների և արտադրանքի տեսքով):  

 

Քիմիական 
նյութ 

Ներմուծող 
երկիր 

Նյութի 
քանակությունը 

…     

…     

…     

 

2. Ներմուծողների ցանկը 

 

Քիմիական 
նյութ 

Ներմուծող 
երկիր 

Ներմուծող կամ  

ներմուծող 
ընկերություն 

Ներմուծողի կամ
ներմուծող երկրի
հասցեն և այլ
համապատասխան 
մանրամասներ 

        

        

        

 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ IV 

Արգելված կամ խիստ սահմանափակված քիմիական նյութի Կոնվենցիայի 
Քարտուղարության ծանուցումը 

10-րդ հոդվածի համաձայն ծանուցումների համար տեղեկատվության պահանջները 

Ծանուցումները ներառում են` 

1. առանձնահատկություններ, նույնականացում և օգտագործումները/կիրառումները` 

ա) ընդհանուր անվանումը, 

բ) միջազգայնորեն ճանաչված անվանացանկի համաձայն` քիմիական նյութի անվանումը 
(օրինակ` Տեսական և կիրառական քիմիայի միջազգային միություն (IUPAC)), որտեղ առկա է 
նման անվանացանկը,  

գ) պրեպարատների առևտրային անվանումները և անվանումները, 

դ) ծածկագրի թվերը: Քիմիական նյութերի հակիրճ նկարագրության ծառայության (CAS) 
թիվը, Ներդաշնակեցված համակարգի մաքսային ծածկագիրը և այլ թվեր: 

ե) վտանգների դասակարգման մասին տեղեկություններ, որտեղ քիմիական նյութը ենթակա է 
դասակարգման պահանջներին, 

զ) քիմիական նյութի կիրառումը կամ կիրառումները` 

- Եվրոպական միությունում, 

- այլ տեղ (եթե հայտնի է), 

է) ֆիզիկոքիմիական, թունաբանական և էկոթունաբանական հատկություններ. 

2. վերջնական կարգավորիչ գործողություն 

ա) վերջնական կարգավորիչ գործողության առանձնահատուկ տեղեկություններ, 

i) վերջնական կարգավորիչ գործողության ամփոփ նկարագիր, 

ii) կարգավորիչ փաստաթղթին հղումը, 

iii) վերջնական կարգավորիչ գործողությունն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը, 

iv) նշում այն մասին, թե արդյոք վերջնական կարգավորիչ գործողությունը նախաձեռնվել է 
ռիսկի կամ վտանգների գնահատման հիման վրա և, եթե դա այդպես է, այդ դեպքում այդ 
գնահատման մասին տեղեկությունները, այդ թվում նաև` համապատասխան 
փաստաթղթերին հղումը, 

v) մարդու առողջության, այդ թվում նաև` սպառողների և աշխատողների առողջության կամ 
շրջակա միջավայրի համար կարևոր վերջնական կարգավորիչ գործողության պատճառները, 

vi) մարդու առողջությանը քիմիական նյութի կողմից ներկայացվող վտանգների և ռիսկերի 
ամփոփ նկարագիր, այդ թվում նաև` սպառողների և աշխատողների առողջությունը կամ 
շրջակա միջավայրը և վերջնական կարգավորիչ գործողության ակնկալվող հետևանքները, 

բ) կատեգորիա կամ կատեգորիաներ, որոնց նկատմամբ նախաձեռնվել է վերջնական 
կարգավորիչ գործողություն և յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար, 

i) վերջնական կարգավորիչ գործողությամբ արգելված կիրառում կամ կիրառումներ, 

ii) կիրառում կամ կիրառումներ, որոնք շարունակում են թույլատրվել, 



iii) արտադրված/ստացված, ներմուծված, արտահանված և կիրառված քիմիական նյութի 
քանակության գնահատում, եթե մատչելի է, 

գ) հնարավորության սահմաններում այլ պետությունների և տարածաշրջանների համար 
վերջնական կարգավորիչ գործողության հնարավորության կարևորության հնարավորության 
սահմաններում նշում, 

դ) այլ համապատասխան տեղեկություններ, որոնք կարող են շոշափվել` 

i) վերջնական կարգավորիչ գործողության սոցիալ-տնտեսական հետևանքների գնահատում, 

ii) այլընտրանքների և դրանց համապատասխան ռիսկերի մասին տեղեկություններ, 
առկայության դեպքում, ինչպես օրինակ` 

- վնասատուների միասնական կառավարման ռազմավարություններ, 

- արդյունաբերական գործելակերպեր և գործընթացներ` ներառյալ էկոլոգիապես առավել 
անվնաս տեխնոլոգիա: 

 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ  V 

Արտահանման արգելման ենթակա քիմիական նյութեր և արտադրանք 

(14–րդ հոդվածում նշված) 

ՄԱՍ 1 

Կայուն օրգանական աղտոտիչները ներկայացված են «Կայուն օրգանական աղտոտիչների 
մասին» Ստոկհոլմի Կոնվենցիայի Ա և Բ հավելվածներում` վերջինիս դրույթների 
համաձայն` 

 

 

Արտահանման արգելքի
ենթակա քիմիական
նյութերի/արտադրանքի 
նկարագրություն    

Լրացուցիչ մանրամասներ, որտեղ անհրաժեշտ է
(օրինակ` քիմիական նյութի անվանումը, EC թիվը, 
CAS թիվը և այլն)  

  Ալդրին EC No 206-215-8, 

CAS թիվ 309-00-2, 

CN ծածկագիր
2903 52 00 

Քլորդան EC թիվ 200-349-0, 

CAS թիվ 57-00-74, 

CN ծածկագիր
2903 52 00 

Դիլդրին EC թիվ 200-484-5, 

CAS թիվ 60-00-57, 

CN ծածկագիր
2910 40 00 

երկքլորաերկֆենիլեռքլորէթան
(1,1,1-եռքլորո-2,2-բիս (p-
քլորոֆենիլ) էթան 

EC թիվ 200-3-8, 

CAS թիվ 50-00-29, 

CN ծածկագիր
2903 62 00 

Էնդրին EC թիվ 200-775-7, 

CAS թիվ 72-00-20, 

CN ծածկագիր
2910 90 00 

Հեպտաքլոր EC թիվ 200-962-3, 



CAS թիվ 76-00-44, 

CN ծածկագիր
2903 52 00 

  Հեքսաքլորոբենզին EC թիվ 200-273-9, 

CAS թիվ 118-00-74, 

CN ծածկագիր
2903 62 00 

Միրեքս EC թիվ 219-196-6, 

CAS թիվ 2385-00-85, 

CN ծածկագիր
2903 59 00 

Տոքսաֆին (կամֆեքլոր) EC թիվ 232-283-3, 

CAS թիվ 8001-00-35, 

CN ծածկագիր
3808 50 00 

Պոլիբրոմդիֆենիլ (PBB) EC No 215-648-1 և
այլ, CAS No 1336-36-3 
և այլ 

CN code 2903 69 00 

 

 

ՄԱՍ 2 

Կայուն օրգանական աղտոտիչներից բացի մյուս քիմիական նյութերը ներկայացված են 
«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիայի Ա և Բ 
հավելվածներում, վերջինիս դրույթների համաձայն` 

 

 

Արտահանման 
ենթակա քիմիական
նյութերի/արտադրանքի
նկարագրություն 

Լրացուցիչ մանրամասներ, 
որտեղ անհրաժեշտ է 
(օրինակ` քիմիան նյութի 
անվանումը, EC թիվը, CAS 
թիվը և այլն)  

Ծծումբ պարունակող
կոսմետիկ օճառներ 

CN ծածկագրեր 3401 11 00, 
3401 19 00, 3401 20 10, 
3401 20 90, 3401 30 00 

 



 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ VI 

«Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգում ընդգրկված քիմիական 
նյութերի տարանցիկ տեղաշարժին վերաբերող տեղեկություններ պահանջելու մասին« 

Կոնվենցիայի Կողմերի ցանկը 

(15–րդ հոդվածում նշված) 

 

 

Երկիրը Պահանջվող 
տեղեկությունները 
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